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প্রকাশক 5 সুধা ংগুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং? ৩১।১বি মহা! গাদ্ধি রোড, কলকাতা! ৯ 
মুত্রক; নিশিকাস্ত হাটই, তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৬ বিধান সন্বখি, কলকাতা! ৬। 



নিবেদন 

বু মনীষী ও লেখক বলিয়। গিয়াছেন যে, “চরিত্র ও কীন্তি, এই ছুইটা আখ্যা*যোগ্য 

বিষয়; অর্থাৎ, ধাহার চরিত্রে বিশিষ্টতা আছে, ধাহার কীর্তি মমাজের নিযন্তরকে প্যস্ত 

আলোড়িত করিতে পাঁরে, ধাহার প্রভাব বছজনের উপর ব্যাঞ্চ, তীহার জীবন-কথ 

লিবিয়া রাঁধিবার যোগ্য ।, এ বিকৃতি গ্রাহ্থ করিলে বলিতে হয়, গিরিশচন্দ্র জীবন 

সম্পূর্ণ আখ্যানযোগ্য। ১৭ বৎসর হইল তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, তাহার মৃত্যুর এতদিন 

পরেও তীহার প্রভাব ক্ষণ হওয়া দুরে যাউক, বরং তাহা সমজ্জল হুইয়। উঠিতেছে 

বলিয়াই মনে করি। বঙ্গ-নাট]মাহিত্যের ও রঙ্গালয়ের সিংহাসন তাহার ভাবে আজিও 

শন্য পড়িয়া আছে। একাধারে গ্যারিক ও সেক্সপীয়ারের শক্তি যদি কোনও ভাগ্যধর 

পুরুষে পুনঃসংঘটনের সম্ভাবনা হয়, তবে গিরিশের শৃন্ভ আসন পূর্ণ হইতে পারে। তাই 

তাহার দেশবাসী তাহার অভাব প্রতিনিয়তই অনু'্ভব করিয়া থাকেন। এই তীব্র 

অভাব-অন্নুভূতি হইতেই স্পষ্ট ঝুকা যায় যে, গিরিশচন্দ্রের প্রভাব গ্রতিপত্তির প্রসার ও 

ব্যাপ্তি কত বেশী। 
১৩১০ সালে মৎ-সম্পারদিত 'গিরিশ-গীতাবলী” যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন 

তাহার শেষভাগে গিরিশচন্দ্র এক সংক্ষিপ্ত জীবনী অসম্পূর্ণভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলাম; 

কেননা, গিরিশচন্দ্র মে সময়ে জীবিত | বলা বাহুল্য, তাহার ষেই জীবন-বথা তাহাকে 

শুনাইয়া ভ্রমশূন্ত করিয়া প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছিলাম। ফ্ইসময় হইতেই, গিরিশচন্দ্র 

একটী জুবিস্ূত জীবনচরিত প্রণয়নের বাসন] বলবতী হয়, এবং স্থযোগমত জীবনী- 

উপাদান সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। গিরিশচন্দ্র আমার মনোভাব অবগত হইয়া, তাহার 

জীবন কিভাবে গঠিত, তৎ-সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে নানাপপ গল্প করিতেন। তীহার জীবনের 

শেষ চতুদ্দিশ বৎসর (১৮৯৯ হইতে ১৯১২ খ্ষ্টাব) তাঁহার নিত্য সহচররূপে থাকিয়া! 

তাহার মুখে যে সবল কথা শুনিতাম এবং তীঁহার চতুর্থা ভগিনী স্সেহময়ী দক্ষিণাকালী, 
চতুর্থ ভ্রাতা সত্যনিষ্ঠ অতুলকৃষ্ণ, তীহার সুযোগ্য পুত্র ব্-নাট্যশালার শ্রেষ্ট নট 

শ্রদ্ধেয় স্ুরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু ) এবং গিরিশচন্দ্র বন্ধুবান্ধবগণের মুখে তদতিরিভ্র 

যাহা কিছু অবগত হইতাম, তাঁহাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতাম। 

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের (১৩১৮ সাল) পর ১৩২০ সালে যে সময়ে “গিরিশ- 

গীতাবলী” দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করি, সে সময়ে গিরিশচন্জের জীবনীর শেষাংশ সংক্ষেপে 

রচিত হইলেও তাহার সম্বন্ধে এত অধিক কথা তাহাতে প্রকাশিত হয় ফেও গ্রন্থথানি 

গিরিশচন্দ্র বা গিরিশ গীতাবলী, দ্বিতীয় ভাগ নামে অভিহিত কর। সমীচীন বোধ করি। 

যাহাই হউক, তৎ-পরে গিরিশচন্দ্রের একখানি স্থবৃহৎ জীবনচরিত লিখিবার নিমিত্ত 

অনেকেই আমাকে অনুরোধ করেন। তাহাদের বাকারক্ষ। এবং আমারও বছদিনের 



সঙ্কল্পসিদ্ধির নিমিত্ত বন বৎমর ধরিয়! উদ্যোগ আয়োজন ও যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া 

এতদিন পরে গিরিশচন্রের জীবনচরিত সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হুইয়াছি। 
বলিয়৷ রাখা ভাল, একান্তিক ত্র সত্ত্বেও গ্রন্থথানি মনোমত করিয়। প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না; কারণ গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে এখনও. অনেক কথা বলিবার আছে। গ্রন্থের 
অত্যধিক কলেবরবুদ্ধির ভয়ে বিরত হইতে হুইল। ভগবংকৃপা থাকিলে দ্বিতীয় 
সংস্করণে গ্রস্থথানি ক্রটাহীন করিবার চেষ্টা করিব। 

পরম্্দ্ধাম্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্তু মহাশয়ের অন্ধুগ্রছে এই গ্রন্থের বু 
উপাদানলাভে কৃতাথ হইয়াছি। আণি ন্যাসান্তাল থিয়েটারের প্রবীণ নট শ্রীযুক্ত 
ক্ষেত্রমোহন গজোপাধ্যায়, “গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্বগীয় ভূবনমোহন 
নিয়োগ, সথপ্রিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত চণীলাল দেব, প্রথিতযশা নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত 
অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, শদ্ধেয সদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মতিলাল ও শ্রীযুক্ত কুমুদদ্ধু মেন, 
প্রতিভামম্পঞ্ল। প্রবীণ অভিনেত্রী শ্রীঘতী বিনোদিনী দাসী প্রস্তুতির নিকট এই 
্রস্থপ্রণয়নে অল্লাধিক সাহাধ্যলাভ করিয়াছি, এ নিমিত্ত তাহাদের নিকট চিররুতক্ঞ 
রছিলাম। 

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় তং-সম্পা্দিত 
সারখী' (১৩২৭ লাল) এবং 'বাদন্থী, (১৩২৭।২৮ সাল) পব্রিকায় মত্প্রণীত 

“গিরিশচন্জ্রে'র আংশিক জীবনী* এবং বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহান ধারাবাহিকরূপে 

প্রকাশিত করেন। সেইসময় হইতেই তিনি গিরিশচন্দ্র স্থবিস্তুত একখানি জীবনচরিত 
লিখিবার জন্য আমায় সমভাবে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিলেন। রচনার সৌস্ঠটবসাধনে 

গ্রন্থের গৌরববদ্ধনে প্রভৃত সহায়তা করিয়া তিনি আমায় কৃতজ্ঞতাঁপাশে নদ 
করিয়াছেন। তাহার এই গভীব সন্গদয়ূতা৷ প্রদয়ে চিরজাগন্ধক থাকিবে । 

. পরিশেষে ধাহার সর্বতোভাবে সাহাঘ্যলাভে এই গ্রন্থ সম্পন্ন করিতে সমর্থ 

হইয়াছি, ধিনি গিরিশচন্দ্রের পরম আত্মীয় এবং বালাবধি গিরিশচন্দ্রের পরম স্নেহ্পাত্র 
ও মহচর ছিলেন, ধাহার ছারা আমি গিরিশচন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেই 

উদারহৃদয় পরধন্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়ের নামোল্পেখ করিতেছি । এই 

গ্রন্থের পাওুলিপির অধিকাংশই তিনি দেখিয়া দিয়াছেন এবং আবশ্তকমত সংধোজন 

সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়।৷ আমাকে দুশ্ছেন্ঠ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। 
“ভারতবর্ধ' প্রিন্টিং বিভাগের অধ্যক্ষ অদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত রামরুষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয় 

এই গ্রন্থের সৌষ্টবদাধন এবং মুদ্রণ-পারিপাট্যে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আমাকে পরম 
বাধিত করিয়াছেন। 

নাট্যাচার্ধ্য অমৃতলাল লিথিয়াছেন, “দেহ-পট সঙ্গে নট সকলি হারায়।” এ কথা 

বাঙ্ছালাদেশ সন্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য। এ দেশের অনেক প্রতিভাশালী অভিনেতা ও 

অভিনেত্রীর অভিনয়-গ্রতিভার পরিচয় আধুনিক পাঠক ও দর্শক-সমাজে অবিদিতই 

* তৎ-পর়্ 'মঙ্জলিম' পত্রে (১৩৩০ সাল) গিরিণচন্ত সম্বন্ধে একটা ধার[বাহি ক ইতিহান বহুদূর 

পর্যযস্ত প্রকাশিত হইয়াছিল । 



আছে। সেইজন্ত গিরিশচন্দ্রের এই জীবনকাহিনীর মধ্যে তাহার সমসামগ্নিক বহু 

অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয়-কথা। অন্তনিবিষ্ট করিয়াছি । গুরুর পরিচয় শিষ্বে । 

অতএব গিরিশচন্দ্রের ৃষ্টিশক্তি বুঝাইবাঁর জন্য তাহার সহকম্মা ও শিশ্যবর্গের কথাও 

বল কর্তব্যবোধ করিয়াছি । 

আর-এক কথা, গিরিশচন্দ্র নাম করিতে গেলে বঙ্গীয় নাট্যশালার কথা এবং 

বঙ্গীয় নাট্যশালার কথা কহিতে গেলে গিরিশচন্দ্রের নাম ও কীর্তি স্বতঃই মনে উদয় 
হয়। একের জীবনের সহিত অন্যের জীবন অন্গাঙ্গীভাবে সংগ্িষ্ট। কাজেই বঙ্গীয় 

নাট্যশালার ইতিহাসও যে ইহাতে বণিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ নিশ্বয়োজন। 

ফলত: গ্রন্থখানি স্ুধীবৃন্দের জুখপাঠ্য ও হৃদয়গ্রাহী করিতে যত্ু ও পরিশ্রমের ক্রটী 

করি নাই, কতদূর কৃতকাধ্য হইয়াছি শ্রীভগবানই জানেন। 

১৩ নং বস্থুপাড়! লেন, 

বাগবাজার, কলিকাতা! ৷ 

৬ই কার্ঠিক ১৩৩৪ সাল। 

বিনীত 

শ্বীঅবিনাশচন্ছ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 





উৎদর্গ 

কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ স্তার মণীন্দরচন্দ্র নন্দী 

কে. সি. আই. ই. মহোদয় সমীপেযু_ 

মহারাজ, 

গিরিশচন্দ্রের রচনার আপনি চিরদিন পক্ষপাতী । গিরিশচন্ত্রও চিরজীবন মহারাজের 

প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এই ভরসায় “গিরিশচন্দ্র রাজ-কবে সমর্পণ করিতে সাহসী 

হুইলাম। গ্রন্থপাঠে মহারাজ কিঞ্চিনাত্র আদন্দলাভ করিলে আমার সমন্ত শ্রম সার্থক 

হইবে। নিবেদন ইতি। 
অন্থগত 

শ্রমবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় । 



বারভক্ত, সিদ্ধকবি, 
নঙ্গ-রঙ ভুমি-রবি, 
নট$রু, নাট্যছবি 

সম্পদ ভাষার ! 
ধর্শ-আত্মা, কর্মবীর, 
কুতিগুত্র ভারতীর, 
রামকুঞ্গত প্রাণ 

সর্ব রলাধার ! 

অমর লেখনী ধ'রে 
স্বজাতির শ্বৃতি পরে 

লিখেছ যে নাম- 
চিরদ্ন উজলিয়ে রবে বঙ্গধাম। 

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্থ 



সুচিপন্তর 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

-বংখ-পরিচয়/৯ _ ভশ্লীর্দিগের কথ।/১০ _ পিতার প্রকতি/১২ 
-মাঁতামহ বংশ-পরিচক্স/১ ৫ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেগ 

বাল্য-কথা/১৭ _ জন্স-পত্রিক1/১৮ 

ভূতীয় পব্রিচ্ছেদ 

মাতৃবিয্োগ/২২ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

পিতৃবিয়োগ/২৬ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শববাঁহ ? বিছ্যালয়ের পাঠ শেষ/৩০ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

গুহে অধ্যয়ন/৩৩ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ 

কবিত্ববিকাঁশ/৩৯ 

অফম পরিচ্ছেদ 

যৌবনে গিরিশচন্দ্র/৪২ -_ অফিসে প্রবেশ/৪৪ 

নবম পরিচ্ছেদ 
-নাটয-জীবনের স্ত্রপাত/৪৫ _ প্রাচীন ইতি হাঁস/৪ € 

_পনাঢ্য-ভবনে সখের থিয়েটার/৪৮ 

দশম পরিচ্ছেদ 

“সধবার একাদশী'র অভিনস্ব/৫ ১ 

একাদশ পরিচ্ছেদ 

লীলাবতী” নাটকাভিনস্থ/৫৯ _ নন্তাসান্যাল থিয়েটার” নামক রণ/৬৩ 

চি 



ঘাদশ পরিচ্ছেদ 

“নীলদর্পণে'র মহল! ; গিরিশচক্দ্রের সহিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ/৬৬ 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

“বিশ্বকোষ ও গিবিশচন্দ্র/৭ ০ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

সান্যাল-ভবনে ন্তাসান্তাল থিয়েটার? ; সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠী/৭৮- 

_ ন্যাসান্যালে' যোগদান ও “কৃষ্তকুমারী”র অভিনয়/৮০ 
_ সম্প্রদায় মধ্যে আত্মকলহ/৮৫ 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

ন্যাঁসান্যাল থিয়েটার? নানা স্থানে/৮৮ 

ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

আযাটুকিন্দন কোম্পানীর অফিস; মিসেস্ লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠতা/৯৩ 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা/৯৬ 

অক্টাদশ পরিচ্ছেদ 

ধন্ম-জীবনের প্রথমাঁবস্থা/৯৮ 

উনধিংশ পরিচ্ছেদ 

পারিবারিক স্থখ-ছুঃখ/১ ০২ 

বিংশ পরিচ্ছেদ 

“গ্রেট স্াপান্যণালে? গিরিশচক্্/১০৮- “বেঙ্গল থিয়েটার? প্রতিষ্ঠা/১০৮ 

-€গ্রেট ন্যাসান্তাল থিয়েট'রে'র উৎপত্তি/১১০ _ মুণালিনী" অভিনয়/১১২- 

একবিংশ পরিচ্ছেদ 

আবার ছুঃসময় ; পত্রী-বিষ্বোগ ইত্যার্দি/১১৭ 

ঘ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয়বার দার-পবিগ্রহ ; নৃতন অফিস/১২১ 

উয়োবিংশ পরিচ্ছদ 

“গ্রেট ন্তাঁসান্তাল থিয়েটর” লিজ গ্রহণ/১২৩ _ 'গজদানন্দ' অভিনয়/১২৬ 
- অভিনয় নিম্বন্ত্রণ আইন (10198120800 06110112581085 000:5101:01 9111 )/১২৭- 

গ 



চতুব্বিংশ পরিচ্ছেদ 
"পিরিশচন্দ্রের কর্তৃত্বাধীন “হ্যসান্যাল থিয়েটার ; “মেঘনাদবধ* অভিনয়/১৩২ 

_“পলাশীর যুদ্ধ' অভিনক্ন/১৩৫ “আগমনী” অভিনয্»/১৩৬ 
_“অকালবোধন' অভিনয়/১৩৭ 

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 

হ্যাসান্যাল থিয়েটার" নানা হস্তে/১৩৯ _ বঙ্গ-নাট্যশালায় বড়লাট/১৩৯ 
_ থিয়েটারে বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ/১৪০ _ গোপীঠাদ শেঠির লিজ গ্রহণ/১২ 

_ববি্বারে অভিনয়/১৪২ _ থিয়েটারে উপহার/১৪৩ 

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ 

প্রতাপটাদ জনুরীর “হ্যাসান্যাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষত। রী 

সপ্তরবিংশ পরিচ্ছেদ 

নাট্যকার-জীবনের সুত্রপা ত/১৪৮ _“হামির' নাটকাভিনয়/১৪৮ 
_ 'মারাতরূ"/১৫০ -_ 'মোহিনী-প্র তিমা/১৫০ _ “আলাদিন”/১৫১ 

- “আনন্দ রহো।'/১৫২ 

অঙ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 

নাট্যশক্তির বিকাশ/১৫৪ _ রাবণবধ” অভিনয়/১৫৪ _ গৈরিশী ছন্দ/১৫৬ 
_ রাবণবধ” নাটকের সমালোচন! ইত্যাদি/১৫৮ 

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ ; “সীতার বনবাস'/১৬২ _ 'অভিমন্যযবধ/১৬৪ 
_ “লক্ষণ-বর্জন/১৬৬ _“সীতার বিখাহ'/১৬৭ _ "রামের বনবাস/১৬৮ 

_সীতাহরণ/১৬৯ _ “মেঘনাদবধ" রচনার সঙ্কল্প/১৭১ _ ব্রজ-বিহার”/১%১ 
-মঙ্গন'/১৭১ - 'মলিনমালা+/১৭২ _“পাগুবের অজ্ঞাতবাস”/১৭৩ 

_“মাধবীকঙ্কণ অভিনস্ন/১৭৫ -_ গিরিশচন্দ্র রচন1-পদ্ধতি/১৭৫ 
_ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র/১৭৭ 

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

ধন্ম-জীবনের ছিতীয়াবস্থা/১৭৯ _ অমৃতবাবুর একটী কথা/১৮১ 
_ ইচ্ছাঁশক্তি-প্রয়েগ ( অ111-10:-০ )/১৮৪ 

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

টার থিয়েটার ও গিরিশচন্দ্র/১৮৭ _ পক্ষবজ্ঞ'/১৮৮ _ প্রুবচরিত্র/১৯৬ 

_কথকতা-শক্তি/১৯০ -'নল-দমন্নস্তী'/১৯১ _ গুত্ম্থ রায়ের থিয়েটার ত্যাগ/১৯২ 
- “কমলে কামিনী/১৯৪ _'বুষকেতু' ও “হীরার ফুল'/১৯৫ 

_ শ্শ্রীবংস-চিন্তা'/১৯৬ _ “চৈতন্যলীলা”/১৯৭ 



স্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

ধর্শ-জীবনের তৃতীয়া অবস্থা ; গুরূলাভ/১৯৯ 
প্রথম হইতে সপ্তষ গুরু-সন্দর্শন/১৯৯-২০৭ 

ত্য়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

নাম-ভক্তি প্রচারের যুগ/২০৮-_ প্রহলাদচরিজ*/২০৮- “নিমাই-সন্স্যাস"/২১০ 
প্রভাস যজ্ঞ/২১১ _ “বুদ্ধদেবচরিত”/২১২ _ “বিমঙ্গল ঠাকুর+/২১৪ 

_ “বেল্লিক বাজার'/২১৬ _ “ূপ-সনাতন”/২১৭ 

চতুন্ত্িংশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র ; গুরুরুপা পরীক্ষা/২১৯ _ বকল্মা প্রদান/২১৯ 
_ শিশ্তু-ন্সেহ/২২* _ কটুবাক্য প্রয়োগ/২২৩ _ অভক্ববাণী/২২৫ 

-শিক্ষাদান-কৌশল/২২৫ _ অঞুলিদান/২২৬ _ বিবেকানন্দের সহিত তর্কযুদ্ধ/২২৭ 
-_ মহেন্দ্রলাল সরকারের তকে পরাজয়/২২৭ 

_শ্রীগামকৃষের শ্রীমুখে বেদান্ত শ্রবণ/২২৮ বিশ্বাস ভক্তি ও বুদ্ধি/২২৮ 
_ শক্তি প্রার্থনা/২২৯_ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য//২২৯ 

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

“এমারেন্ড থিয়েটারে” গিরি শচক্দ্র/২৩১ __ পপূর্ণচন্দ্র'/২৩৪ _ “বিষাদ”/২৩৬ 
_ এমারেন্ডের সম্বন্ধ ত্যাগ/২৩৭ 

ষড়ভ্রিংশ পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয়! পত্বী-বিয়োগ/২৩৮ -_ গণিতচর্চী/২৩৯_ “নসীবাম'/২৩৯ 
-্টিরে যোগদান/২৪২ _ প্রফ্ুল”/২৪২ _হারানিধি/২৪৫ _ “চও১/২৪৭ 

_ “মলিনাবিকাশ'/২৪৮ _ “মহাপুৃজা,/২৪৯ 

সপ্তজ্িংশ পৰিচ্ছেদ 

'অবস্থা-বিপধ্যয় + গুরুস্থান-দর্শন ; পুত্র-বিয়োগ/২৫১ _ কর্মচ্যুতি/ ২৫২ 
_ বিজ্ঞান অনুশীলন/২৫৪ -_ গুরু-গৃহ দর্শনে গমন/২৫৫€ 

অষত্রিংশ পারচ্ছেদ 

“মিনায় গিরিশচক্/২৫৯ - “মাকবেখ” অন্বাদ/২৬০ _ 

_ “ম্যাকৃবেথ অভিনয়/২৬৫ _ “মুকুল-মুগ্তরা”/২৬৮- আবু হোসেন'/২৭০ 

«-সপ্তমীতে বিসজ্জন'/২৭২ _ জনা'/২৭২ “বড়দিনের বখ.সিস'/২৭৫ 

_ “ম্বপ্পের ফুল”/২৭৬ _ সভ্যতার পাপগ্ডা/২৭৮- “করমেতি বাঈ/২৮, 

_“ফণির মণি/২৮১ “পাচ ক'নে/২৮২ -ণবেজায় আওয়াজ/২৮৩ 

_ পুরাতন নাটকের অভিনয়/২৮৪ - “মিনার্ভা'র সহিত বিচ্ছেদ/২৮৪ 

ক 



উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

ষ্ারে” পুনরায় গিরিশচন্দ্/২৮৬- 'কানাপাহাড়'/২৮৬ - "হীরক জুবিলী'/২৮৮ 
_ পারন্ত-প্রস্থন”/২৮৯ - “মায়াবসান”/২৯, 

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

হাফ-আকৃড়াই ও পাচালি/২ন৫ 

একচত্ব।রিংশ পরিচ্ছেদ 

রামপুর-বোয়ালিস্সায় গিরিশচন্দ্র/২৯৯-_ প্লেগের সময় সন্ীর্তন/৩০ 

দ্বিচ্ধারিংশ পরিচ্ছেদ | 
'লাসিকে' গিরিশচন্দ্র/৩০২ _ মাসিকপত্রের সম্পাদকতা/৩০২ 

_ ক্লাসিক থিয়েটার; প্রতিষ্ঠা/৩০২ _ গিরিশচন্দ্রের লেখকরূপে আমার যোগদান/৩০৩. 
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গিরিশচন্দ্র 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

বংশ-পরিচয় 

উচ্চ বংশেই গিরিশচন্দ্রের জন্ম। কলিকাতার বাগবাজারে বন্থপাড়। নামে যে 
পল্লী আছে, সেই পল্লীর সন্ত্ান্ত কায়স্থ কুলোত্তব নীলকমল ঘোষের মধ্যম পুত্র- 
গিরিশচন্দ্র। ইহারা বালির ঘোষ (সমাজ), সৌকানীন গোত্র, মধ্যাংশ। গিরিশচন্দ্রের 
২৬ পধ্যায়। ইহার পূর্বপুরুষের আদি বাস গোয়াড়ি কুষ্ণনগর | তথা হইতে তাহার! 
হরিপালে আসিয়া বাস করেন। গিরিশচন্ত্রের বুদ্ধ প্রপিতামহ কলিকাতায় বাগবাজার 
অন্তর্গত, কালী গ্রসাদ চক্রবত্তার ্্ীটে স্ুপ্রদিদ্ধ নিয়োগীদের বাটার সন্গিকটে আসিয়া 
গ্রথমে বাস করেন। তাহার ছুই পুত্র, রামলোচন ও কার্ডিক। কান্তিক ২৪ পরগণার 
অন্তর্গত (উপস্থিত খুলনা জেলার অন্ততুক্তি) নলত! গ্রামের জমীদারু জগন্নাথ ভ্জ- 
চৌধুরীর ভঙ্মীকে বিবাহ করিয়া নিকটবর্তী ন'পাড়া গ্রামে যাইয়া বাম করেন। 
কাঞ্তিকের গ্রপোত্র শ্রীকষ্চবাবু কলিকাতায়, বেঙ্গল সেক্রেটে রিয়েটের অন্তভূর্তি ইন্সপেক্টর 
জেনারল অফ. রেজিষ্ট্রেশন অফিসে কার্ধ্য করেন। তাহার মুখে কার্তিকের সান্দী 
পত্ধী সম্বন্ধে এক চমৎকার গল্প শুনিয়াছি। যাহাকে সহধন্মিণী বলে-তিনি তাহার 
আদর্শ ছিলেন। তিনি স্বয়ং বিদূষী ছিলেন এবং পতির প্রত্যেক কার্যে মহকারিণীরূপে 
থাকিতেন। ত্বামীর সহিত বিগ্ালোচনা করিতেন ও বিষয়কার্ষে তাহাকে হ্থমন্ত্রণ। 
দিতেন। এমনকি, স্বামী দাবাবড়ে খেলিতে ভালবাসিতেন বলিয়া তাহার সহিত 
তিনি দাবাঝড়ে খেলিতেন। ম্বামীর ন্তায় খড়ম পায়ে দিয়! বেড়াইতেন,_ আবার 
স্বামীর মৃত্যু হইলে এই নিত্যসঙ্গিনী সতীলক্্মী শ্বামীর সহিত সহম্বতা হইয়া একত্রে 
্বর্গধামে গমন করেন। কান্তিকের বংশধরগণ এক্ষণে ন'পাড়াতেই বাস করিতেছেন। 
কর্মোপলক্ষে কেহ-কেহ কালীঘাটের সম্গিকটস্থ মনোহরপুকুৰে অবস্থান করেন। 

রামলোচন গিরিশচন্দ্রের বর্তমান আব|সবাটী ( ১৩নং বন্পাড়৷ লেন) ক্রয় করিয়া 
তাহাতে বাম করিতে আরম্ভ করেন। তাহার ছুই পুঝজ-রাঘরতন ও হুরিশচন্ত্র। 
কনিষ্ঠ হরিশচন্দ্রের পুত্রসন্তান ছিল না। তাহার একমাত্র কন্তা বিদ্দুবাদিনীর 

গি.5 ৯ 



বাগবাজারের স্বপ্রসিদ্ধ বন বংশীয় স্বর্গীয় গোপীনাথ বন্নর সহিত বিবাহ হয়। ইনি. 
সাব-জজ ছিলেন। তাহার চরিত্র উন্নত ছিল। স্থপত্তিত ও সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
বন্থ তাহারই পুত্র । 

জ্যেষ্ঠ রারতনের পাচ পুত্র- রামনারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ, হরিনারায়ণ, নীলকমল 
এবং মাধব। রামরতন ব্যবসা দ্বারা অর্থোপার্জন করিতেন এবং পুন্রগণকে যত্ের 
সহিত লেখাপড়া শিখাইর়াছিলেন। কনিষ্ঠ মাধবের অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু ঘটে । 
অবশিষ্ট চারি ভ্রাতার মধ্যে নীলকমল ব্যতীত সকলেই নিঃসন্তান ছিলেন। নীলকমল- 
বাবু কলিকাতায় সওদ।গরী অফিসে এবং তাহার অগ্রজ গঙ্গানারায়ণবাবু যশোহবে 
একটা নীলকর অফিসে কার্য করিতেন। অন্য ছুই ভ্রাতা পিতৃ-প্রদ্িত দৃষ্টান্তাজসারে 
বাবসাকাধ্য লইয়। থাকিতেন। 

পাঠকগণের বুঝিধার হ্থবিধার নিমিত্ত একটী বংশ-তালিকা। প্রদত্ত হইল ।- 

গিবিশচন্দ্রের জন্মলাভের পূর্বে গঙ্গানারাদণণ ও হরিনারায়ণ ইহলোক ত্যাগ কৰেন। 
ইহাদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। নীলকমলবাবু সওদাগর অফিসের বুককিপার 
ছিলেন। অস্টেওড ব্যাণ্ড হিলজার সাহেবের অকিস তাহার শেষ কর্মস্থল । বর্তমান 
অফিসের নাম- হিলজার কোম্পানী । হিসাব রাখিবার [0০16 হিপ পদ্ধতি 
প্রবন্িত করিয়া তৎক!লে ইনি একজন স্থপ্রসিদ্ধ বুককিপার বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। 
তীক্ষ বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি অফিসের সাহেবগণের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। 

নীলকমলবাবুর সাতটা কন্যা এবং পাচটা পুত্রসন্তান হইয়াছিল। প্রথম একটা 
কন! জন্মগ্রহণ করে - নাম রুষ্কিশোরী ; পরে একটা পুত্র নিত্যগোপালঃ তৎপরে পর- 
পর পাঁচটা কন্যা - কৃষ্ণক/মিনী, কৃষ্ণভীমিনী, দক্ষিণাকালী, কৃষ্ণরঙ্জিণী ও ওসন্নকালী ? 
তাহার পরে চারিটী পুত্র- গিরিশচন্দ্র, কানাইলাল, অতুলকুষ্ণ ও ক্ষীরোদচন্্র, সর্ব- 
শেষে একটী কন্া। ্ 

ভগ্নীদিগের কথা 

নীলকমলবাবু বিশিষ্ট সম্তান্ত বংশেই কন্যাগণের বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রথম! কণ্তা 
কৃষ্ণকিশোরীর বিবাহ-_ কলিকাতা, পটলভাঙ্গার স্থপ্রসিদ্ধ রমানাথ মজুমদারের ভ্রাত্ু- 
স্পুত্র গোবিন্দচন্্র মজুমদারের সহিত সম্পন্ন হয়। হ্যারিসন রোডের মোড়ে রমানাঁথ 
মজুমদারের ই্রাট এখনও উক্ত বংশের স্তৃতিরক্ষা করিতেছে । উপস্থিত যথায় স্থবিখ]াত 
পণ্ডিত জীবানন্দ বিস্তাসাগর মহাশয়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, এই ভিটাই 
গোবিদ্দচন্দের বাস্তভিটা ছিল। 
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দ্বিতীয়া কন্তা কৃষকামিনীর বিবাহ-চুচুড়ার স্থপ্রসিদ্ধ মোষ বংশীয় হরলাল 
সোষের সহিত নিষ্পন্ন হয়। 

তৃতীয়া কন্যা কৃষ্ণভামিনীর বিবাহ- কলিকাতা, শ্টামপুকুরের স্ুপ্রসিদ্ধ মন্লিক 
বংশীয় নিমকির দ্াওয়ান কা'লীশঙ্কর মল্লিক মহাশয়ের পুন্র প্রসক্নকুমার মল্লিকের 
সহিত সম্পন্ন হয়। 

চতুর্থা কন্া। দক্ষিণাকালীর বিবাহ- কলিকাতা, পিমলার স্থবিখ্যাত রামছুলাল 
সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূবনেশ্বর দেবের (মরকার ) সহিত নিশন্ন হয়। বিধবা হইবার 
কয়েক বমর পরে তিনি পিত্রালয়ে আসিয়া! অবস্থান করেন এবং জ্যেষ্ঠা তগ্নী 
কষকিশোরার মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্রের সংসারের তিনি কত্রী হইয়াছিলেন। 

পঞ্চম! কন্যা কৃষ্ণরজ্িণীর বিবাহ -_ কলিকাতা, ঠনঠনিয়ার প্রসিদ্ধ গোবিন্দ সরকারের 
পুত্র ব্রজেন্দ্রনাখ সরকার (দে) মহাশয়ের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। 

ষ্ঠা কন্তা কালীপ্রসঙ্গের ( প্রসন্নকালী ) শৈশবাবস্থায় মৃত্যু ঘটে। 
সপ্তমা কন্যার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। গিরিশচন্দ্রের জননী এই মৃতা কন্তাটী প্রসব 

করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। 

পিতার প্রকৃতি 

নীলকমলবাবু গন্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, বিষয়-বুদ্ধি তাহার অসাধারণ ছিল। 
কপটতা করিয়া কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারিত না। তাহার অপাধারণ স্বৃতিশক্তি 

* চুচুড়া যে সময়ে ওলন্দাজের অধিকারে ছিল, দে সময়ে ইহাদের পূর্বপুরুষ গ্ভামরায় পোম ও 
তোতারাম সোম ভ্রাতৃথ্থয় ওলন্দাদের অধানে কার্য করিতেন। হ্ঠামরায় ফৌজদারী বিভাগে এবং 
তোভারাম দেওয়ানী বিভাগে নিঘুক্ত ছিলেন। ইহার! কেবলমাত্র কর্পাচারী ছিলেন ন!, চুণচুড়ার 
বাণিঙ্ে ওদন্দাজদের যাহা! লাভ হইত, ইহার! তাহার কতক অংশ পাইতেন। এক সময়ে কোনও 
কারণে মবাব সিরাজদ্দোল! হামরায়কে মুধিদাবাদে ধরিয়া লইয়! যান।-এক লক্ষটাক! দিয়! 
তবে ইনি নিষ্কতিলাভ করেন । ইনি হুগায়ক ছিলেন, নবাব ইহার নৃমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ইহাকে 'রাজা। 
উপাধি এবং নহুবৎ রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করেম। সে সময়ে নবাব ব্যতীত কেহই নহবৎ রাখিতে 
পারিতেন না। ইতিপূর্বে ইহাদের বংশীয় রাজবল্লভ 'রাজ1' উপাধিলাভ করায় হামরায় 'রাজ। 
উপাধিগ্রহণে অনম্মত হদ, এ নিমিত্ত তিনি নবাবের নিকট 'বাবৃঃ উপাধিপ্রাপ্ত হন। অস্তাবধি চু'চুড়ার 
বিখ্যাত "হামবাবূর ঘাট” ইহার নাম রক্ষা! করিতেছে। গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জেলেদের ফে 
গতর্মেন্টকে কর দিতে হইত,- অনেকের ধারণা ধে, রাণী রাসমণি সেই জপকর প্রধম তুলিয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্ত এ কথা ঠিক দছে। এই গামরায়ই সর্ববপ্রধমে লর্ড ক্লাইবকে অনুরোধ করি! 
অলকর বন্ধ করেন। 

. .. ইংরাজ-নধিকারে ইহাদের বংশের অনেকেই কেহ আজগনতি, কেহ-বা সাব-জজিয়তি 
কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। এ নিমিত্ত চুঁচুড়ার সোমেদের বাটা এখনও 'সদরওয়ালার বাড়ী” বলিয়। 
ফখিত ছয় । এই বংশেই কুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দয়ালচন্ত্র দোম এবং 'নধু-স্বৃতি,-প্রণেতা৷ কবিশেখস্ক 
শ্রীযৃত মগেভ্রনাথ সোম কবিভুবণ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। 
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ছিল। বিষয়-সংক্রাস্ত কোনও চিঠিপত্র বা দলিলাদি লিখিবার সময়ে কোনও ব্যক্তি 
তাহার সহিত কোনও প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিবে, তিনি তাহার সহিত 
যথারীতি কথাবার্তা কহিতেন, এবং সে ব্যক্তি চলিয়৷ যাইবামাত্র তাহার লেখনী অমনি 
আবার চলিতে আরম্ভ করিত। কতদূর পধ্যন্ত লিখিয়াছেন, তাহার পূর্ব্ব অসমাপ্ত 
ছত্র আর পড়িতেন না ব! পড়িয়! লইবার আবশ্তকও হইত না, তাহ! তাহার শ্বৃতিপটে 
ঠিক অঙ্কিত থাকিত। 

পল্লীবাসিগণ বিষয়কর্মে বা কোনও সামাজিক ব্যাপারে তাহার অভিমত না লইয়া 
কোনও কাধ্য করিতেন নাঁ। তিনি মিতব্যয়ী, বুদ্ধিমান এবং দূরদর্শী ছিলেন। 
দয়ালু এবং পরোপকারী হইলেও তাহার বাহ্ আড়ম্বর ছিল না ।* পরোপকারকার্ধ্ে 
তাহার বেশ-একটু বিশিষ্টতা ছিল। দৃষ্টাস্তস্বপূপ আমরা কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি £- 

১। বন্পাড়া পল্লীর জনৈক গৃহস্থ যুবক হঠাৎ পিতৃহীন হওয়ায় বড়ই লাংসারিক 
কষ্টে পতিত হয়। নীলকমলবাবু দয়াপরবশ হইয়া তাহার একটী চাকুরী করিয়া 
দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই যুবার মাছ ধরিবার বড়ই বাতিক ছিল, কোনও পুকুরে 
মাছ ধরিবার স্থযোগ পাইলে অফিস কামাই করিতে ইতন্ততঃ করিত না। এইরূপে 
প্রায়ই অফিস কামাই হওয়ায়, একদিন সাহেব বিরক্ত হইয়া তাহাকে কাধে জবাব 
দেন। যুবকটী আবার সাংসারিক কষ্টে পড়িয়া, নীলকমলবাবুকে আর-একটা চাকুরীর 
জন্য ধরিয়া বসেন। যুবকের স্বভাব-চরিত্র ভালই ছিল- দোষের মধ্যে এ এক মাছ 
ধরিবার ঝোক ! নীলকমলবাবু প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া একটী স্থকৌশল আবিষ্কার 
করিলেন। তিনি নিজে মূলধন দিয়া যুবককে কয়েকটী পুকুর জম! করিয়৷ দিলেন। 
মনোমত কাধ্য পাইয়! যুবকের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই কাধ্যে যুবকের 
আধিক অবস্থারও উন্নতি ঘটিয়াছিল। 

২। পন্নীস্থ আর-একটা কায়স্থ যুবার অনেকগুলি প্রতিপাল্য ছিল; কিন্তু সে 
কোনও কাজকর্মে নিযুক্ত থাকিয়৷ পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে মনোযোগী ছিল না 
বড়লোকের মোসাহেবী করিয়া বেড়াইত-প্রায়ই বাড়ীতে থাকিত ন1। যুবকটার 
পিতামহী, নীলকমলবাবুর নিকট আসিয়। সাংসারিক দুরবস্থা জানাইয়া কাদাকাটি 
করেন এবং পৌন্রকে একটা কাজ করিয়৷ দিবার জন্য ধরিয়া বমেন। নীলকমলবাবু 
অন্থসন্ধানে জানিতে পারিলেন, যুবকটী বড়লোকের ছেলেদের সহিত মিশিয়! তাহাদের '' 
সখের কোচয়ানি করে। গাড়ী হাকাইবার শুধু সখ নহে-একটু শক্তিও আছে। 
ঘোড়ার শুশ্রষা করিতে পারে -ঘোড়া চড়িতে ভালবাসে - আবার বাছিয়া-বাছিয়া। 
নীরোগ ও নিখুত ঘোড়া কিনিবারও কতকটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এজন্ত বড়" 
লোকের ছেলের! তাহাকে পছন্দ করে এবং মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু অর্থসাহাষ্যও 
কবিয়া থাকে _ কিন্তু তাহ! আর বাড়ী আমিয়। পৌছায় না। 

মন্ুম্ব-চরিত্র বুঝিতে নীলকমলবাবুর যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। কাহাকে কোন পথে 
চালাইলে সে ভুশৃঙ্ধলায় চলিতে পারে-তাহা! তিনি বিশেষরূপে বুঝিতেন। তিনি 

১৩ 



্বয়ং চাকুরীজীবী হইলেও বোধহয় নিজে বংশগত ব্যবসাহরকির প্রভাঁববশতঃ ব্যবসার- 
কার্ধ্ে প্রতি তাহার আগ্রহ ও সহানুভূতি ছিল। যুবককে ডাক।ইয়া নীলকমলবাব্ 
বলিলেন,- “শুনিতে পাই, সংসারে তৃূমি একটী পয়সা সাহাষ্য কর না। কাযস্থের 
ছেলে হুইঘ বড়লোকের বাড়ী সখের কোচয়ানি করিয়া বেড়াও। গাড়ী-ঘোড়ায় 
যখন তোমার এত সখ, তখন আমি তোম[কে নিজে মূলধন দিয়া চারিখানি ঘোড়ার 
গাড়ী করিয়। দিতেছি, তুমি তাহ! লইয়া ভাড়া খাটাও। ঘোড়ার ঘাস-দান! ও 
গাড়োয়ানের যাহিনা বাদ যাহা থাকিবে, তাহ! হইতে তোমার সাংসারিক খরচের 
হ্যাষয টাকা বাদ দিয়' অবশিষ্ট যাহ। রহিবে-তাহা! আমার নিকট জমা দিবে। 
যতদিনে পার _ এইরূপে আমার মূলধন শোধ করিয়া! দিয়া, তুমি স্বয়ং গাড়ী-ঘোড়ার 
মালিক হও। প্রত্যহ আমি কিন্তু হিস!ব দেখিব।” যুবকটা নীলকমলবাবুর এই 
বদান্যতায় বিশেষ উংফুল্প হইয়া উঠিল। এবং দ্বিগুণ উংসাহে এই ব্যধপায়ে বিশেষ 
লাভবান হইয়া নীলক মলবাবুর প্রদত্ত মূলধনের টাক! ক্রমে পরিশোধ করিয়া দিল। 

৩। পন্মীস্থ আর-এক গৃহস্থ ব্যক্তি কন্াদায়গ্রস্ত হইয়া নীলকমলবাবুর নিকট 
পাচশত টাকা খণগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার হাপানীর পীড়া_ তাহার উপর পান- 
দোষ ছিল। বন্ধুবান্ধব ও আম্মীয়-হ্বজনগণের বিশেষ অনুরোধ ও উপদেশেও তিনি 
পানদোষ পারত্যাগ করিতে পরেন নাই। নীলকমলবাবুর সহিত তাহার সর্ত ছিল,_ 
প্রতি মাসে বেতন পাইলেই তীহ।কে পনের টাকা করি৷ দিতে হইবে। তিনি অকিসে 
যাহা ধেতন পাইতেন, তাহাতে সংসার খরচ চালাইয়া সামান্যই উদ্ধত্ত থাকিত,-_ 
নীলকমলবাবুকে পনের টাকা করিয়া দিয়! এবং পানদোষের খরচ চালাইয়া মাসে 
তাহাকে চারি-পাচ টাকা দেনা করিতে হইত । 

নীলকমলবাবুর দেনা যখন ৪৫* টাক1 শোধ হইয়া আসিল, তখন তিনি তাহার 
নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন,-“বাকী পঞ্চাশটী টাক। হইতে আমাকে নিষ্কৃতি 
দিন।” নীলকমলবাবু বলিলেন, -“আমি তোমার নিকট সদ লইব না বলিয়াছি, 
কিন্ত আসল একটা টাক।ও ছাড়িব না। তুমি মদ খাইয়া থাক -নেশ]র পরসা জোটে, 
আর আমাকে ন্যাষ্য পাওনা ছাড়িয়। দিবার জন্য বলিতে তোমার লজ্জা হয় না?" 
নীলকমলবাবু রাশভারি লোক ছিলেন। লোকটা আর তাহার সম্মুধে বেশী কথা না 
কহিয়৷ বাড়ী ফিরিয়া! যান এবং স্ত্র'কে নীলকমলবাবুর বাড়ীতে পাঠাইয়৷ দেন। বাটার 
মেয়ের! তাহার স্ত্রীর কাতরতায় নীলকমলবাবুকে বাকী পঞ্চাশটা টাকা ছাড়িয়া দিবার 
নিমিত্ত বিশেষ অন্থবরোধ করেন। কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা না করিয়া 
পুর্ণ পাচশত টাক! লইয়! তবে ক্ষান্ত হন। 

ধণ পরিশোধের প্রায় এক বৎসর পরে কঠিন পীড়ায় লোকটার অকালে মৃত্যু হয়। 
বলা বাছুল্য তিনি কতকগুলি লোকের নিকট খুচরা দেনা ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া 
যাইতে পরেন নাই। অপোগঞ্ড পুত্র-কন্তা লইয়া তাহার অনাধিনী স্ত্রী বড়ই বিব্রত 
হুইয়! পড়েন। নীলকমলবাবূ তাহাকে বাটাতে ডাকাইয়৷ আনিয়া বলিলেন, -“দেখ, 
তোমার হ্বামীকে মদ ছাড়িবার জগ্ত আমি অনেকবার বুঝাইয়াছিলাম । একে 
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ই[পানীর ব্য/মো- তাহার উপর এসব অত্যাচার সন্থ হবে কেন? ঘেধে আর বেশ- 
দিন বাচিবে না, তাহা আমি অনেকদিন বুঝিয়াছিলাম, এবং তাহার মৃত্যুতে 
তোমাদেরই বা কি অবস্থা হইবে, তাহাঁও ভাবিয়াছিলাম। এইজন্যই তোমাদের 
সকলের এত অন্থুরোধে একটা পয়সাও ছাড়িয়। দিই নাই। আজ সেই পাচশত টাকা 
দিতেছি- লইয়া যাও। খুচরা দেনাগুলি শোধ করিয়া বাকী টাকায় নাবালকদের 
যান্গষ কর।” নীলকমলবাবুর এই অপূর্ব্ব বদান্ততা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়া 
পল্লীবাসিগণ চমৎকৃত হইয়া উঠেন। ইতিপূর্বে তাহাকে কপণ বলিয়া ধাহার। প্রচার 
করিতেন, তাহারাও তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়! লজ্জিত হইলেন। 

মাতামহ বংশ-পরিচয় 

নীলকমলবাবু_ কলিকাতা* সিমলা, মদন মিত্রের লেন-নিবানী প্রসিদ্ধ চুণীরাম বন্ধর 
পুত্র রাধাগোবিন্দ বন্থর মধ্যম! কন্য। রাইমণিকে বিবাহ করেন। ইহারা বৈষ্ণব ছিলেন। 
রাধাখোবিন্দের পুত্র নবীনকষ্ণবাবু অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের উপর 
তাহার এই মাতুলের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহারই শিক্ষা-কৌশলে গিরি গচন্ত্ 
বাণী-মন্দিরের গবেশছরের সন্ধান পাইয়াছিলেন। যথাসময়ে সে কথার উল্লেখ করিব। 

মানবের চরিত্রগত দোষগ্ডণ অনেক পরিমাণে বংশ ধারার সহিত প্রবাহিত হয়। 
পিতৃ-মাতৃ উভন্ন বংশের দোষগুণ বীজরূপে সকল মানবে বিদ্যমান থাকে, সময় ও স্থযোগ 
মত তাহা অগ্কুরিত হয়। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, কর্মমকুশলতা, লোক-চরিত্র-জ্ঞান ও 
আত্ম-পির্ভরত|-এ সমন্তই গিরিশচন্দ্রের পিত্-সম্পর্তি। ভাবপ্রবণতা, বিষ্যান্ুরাগ, 
অধ্যয়নশীলতা, তর্কশক্তি _ গিরিশচন্দ্র তাহার মাতুল নবীনকৃষ্টের নিকট প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের হৃদয়-নিহিত ভক্তি-বীজ তাহার মাতামহ বংশের যৌতুক । 
ৃষ্ান্তস্বূপ গিরিশচন্দ্রের প্রমাতামহ পরম বৈষ্ণব চুণীরাম বন্থর অদ্ভুত মৃত্যু-ঘটন। 
উল্লেখ করিতেছি :- 

চুণীরামবাবু প্রত্যহ গৃহদেবতা গগিরিধারীকে (নারায়ণ-শিলা ) অন্ন নিবেদন 
করিয়া পরে সেই প্রসাদ খাইতেন। একদিন আহারের বহুক্ষণ পরে _ একটা উদগার 
উঠে, সেই সঙ্গে গিরিখারীর প্রসাদের এক কণ! অন্ন মুখ হইতে বাহির হয়। তিনি 
চমাকত হইয়! সেই প্রসাদ-কণ। মস্তকে ধারণ করির| বলিলেন, “যখন গিরিধারীর 
প্রল।দান্ন জীর্ণ হয় নাই, তখন আর প্রাণ বাহির হইবার বিলম্বও নাই। আমায় শীত্র 
গঙ্গায় লইয়া চল।” বৃদ্ধের আজ্ঞা ও আগ্রহাতিশয্যে সকলে সংকীর্তন সহ তাহাকে 
গঙ্গাতীরে লইয়! চলিলেন। তিনি খাট ধরিনা পদব্রজে হরিনাম করিতে-করিতে 
যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখে আ:ময়া অবসন্ধ হইয়! 
পড়িলে উহাকে খাটে শোয়াইয়! দেওয়া হয়। তীরম্থ হইয়! হরিনাম করিতে-করিতে 
তিনি গঙ্গাজলে দেহত]াগ করেন। 
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তাহার পৌত্রী অর্থাং গিরিশচন্দ্র জননীও পরম ভক্তিমতী ছিজেন। নীল- 
ফমলবাবুর গৃহদেবতা শ্রীধরজজীর সেবা তিনি অতি নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত সম্পন্ন 
করিতেন। বাটাতে একদিন বৃহৎ একটা কাটাল আপিয়াছিল। তিনি এ কাটালটা 
ভ্রীধরজীকে দ্রিবেন বলিয়া সযতে তুলিয়া রাখিয়াছিজেন। কিন্তু বাড়ীর ছেলেপুলের' 
বাঁলক-বুদ্ধিবশতঃ তাহার অগ্রভাগ খাইয়া ফেলে। জননী অত্যন্ত কুপিতা হইয়া 
ভাহাদিগকে ভন! ও প্রহার করেন। আশ্চর্যের বিষয়-সেইদিন রাত্রে তিনি 
্বপ্পে দেখিলেন, যেন শ্রীধরজী হাসিতে-হাসিতে বলিতেছেন -"আমিও বাড়ীর ছেলে- 
পুলের মধ্যে, অগ্রভাগ-ভুক্ত কাটাল আমায় খেতে দিলে কোন দোষ হবে ন11” 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন,- “আমার পিতা একজন প্রসিদ্ধ ৪০০০০৪:৪০ ছিলেন, 
তাহার বিষয়-বুদ্ধি অতি প্রথর ছিল; আর আমার মাত! কোমলপ্রাণ। ছিলেন, _ 
৫শশবকাল হইতেই দেব-দ্বিজে তাহার অতিশয় ভক্তি ছিল, ঠাকুর-দেবতার কথা 
শুনিতে এবং দেবদেবীর স্তব পাঠ করিতে তিনি বড়ই ভালবামিতেন। বৈষ্ণব-ভিথারী 
বাঁটাতে আসিলে পয়স। দিয়! গান শুনিতেন। আমি পিতার নিকট বিষয়-বুদ্ধি ও 
মাতার নিকট কাব্যান্থুরাগ ও ভক্তি পাইয়াছি।» 

এইবার গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণবাবুর কথা উল্লেখ করিয়া! বংশ- 
পরিচয় শেষ করিব। ইনি বড় দয়ার এবং অমায়িক ছিলেন, _ অধিক বেলায় আহার 
করিতেন। আহারের পূর্বে একবার পাড়ায় ঘুরিয়া, কেহ অভুক্ত আছে কিনা, 
অনুসন্ধান করিয়া আমিতেন। রামনারায়ণবাবু যেমন উদার ছিলেন, তেমনই 
আবার আমোদী ও মাদকপ্রিয় ছিলেন, গিরিশচন্দ্র জ্োঠা মহাশয়ের এই তিন 
গুণেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। 

কিন্তু কেবল বংশাহুগত দৌষগুণ লইয়াই মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণ গঠিত হয় না। 
দেশ, কাল, শিক্ষা, সংস্কার ও পারিপাশ্বিক অবস্থা প্রভৃতি মানব-প্রকৃতিকে বিশিষ্ট- 
ভাবে গড়িয়া তুলে। ইহার উপর আবার প্রতিভার প্রভাব আছে। প্রতিভা 
বংশানগত গুণ নয়-_চেষ্টায় উহা! অঙ্জিতও হয় না,-"নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি 
প্রতিভা ইতি উচ্যতে।” মৌরভ যেমন কুস্থমের গৌরব বাড়ায়_ পরশমণি যেমন 
লৌহকে কাঞ্চনে পরিণত করে,-সারদার এই অযাচিত দানে তেমনই সাধারণ 
অসাধারণ হয়_ লৌকিক অলৌকিক হয় এবং যাহা নশ্বর তাহা অবিনশ্বর হয়। 
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দ্বিতীয় পরিচ্ছোদ 

বাল্য-কথ। 

সন ১২৫০ সাল, ১৫ই ফান্তন, মোমবার, শুক্লপক্ষ, অষ্টমী তিথিতে গিরিশচন্র 
জন্মগ্রহণ করেন। নীলকমলের প্রথমে এক কণ্ঠা, পরে এক পুত্র (নিত্যগোপাল ) 
তৎ্পরে ক্রমান্বয়ে পাচটা কন্যার পর এই অষ্টমগর্তজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে বাটাতে 
এক মহা আনন্দের সাড়া পড়িরা যায়। গিরিশচন্দ্রের জ্যোষ্ঠতাত রামনারায়ণবাবুর 
পরিচয় পূর্বব-পরিচ্ছেদের শেষভাগে প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি আনন্দোস্ট্াসে বলিয়া- 
ছিলেন, "এই তিথি-নক্ষত্রে ও অই্মগর্তে শ্রীরুষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, - গ্রভেদ 
কেবল শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষে -ত! হোক, মেই কৃষণচন্ত্রই এসেছেন-এ ছেলে পিশ্য় আমার 
বংশ উজ্জল করবে।” শিশুর জন্মোৎসবে তিন মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। 
বাড়ীতে ঢাক-ঢোল বাগ্ভের খুব ধুম পড়িয়া গেল। গিরিশচন্দ্রের খুক্লপিতামহ 
হরিশচন্ত্র, বাগ্ভকারগণকে গায়ের শাল হইতে আরন্ত করিয়া! পরিধেয় বন্ধ পর্য্যন্ত 
বিতরণ কবিয়াছিলেন। এই বিতরণের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় নান! স্থান হইতে 
বাগ্চকারগণ আসিয়া মাসাবধি বন্থপাড়া তোলপাড় করিয়াছিল। এই ন্েহ-প্রবণ 
খুল্লপিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই গিরিশচদ্রের জন্মের প্রায় ছয় মাস কাল পরে 
পরলোকগমন করেন। 

গিরিশচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার জননীর কঠিন গীড়া হয়। সেই কারণে 
নবশিশ্তর পালনভার উম] নায়ী এক বাগ্দিনীর উপর প্রদত্ত হয়। কোকিল-শাবকের 
পালনভার কাকের উপর অপিত হইল। সে এই বাড়ীতে বাসন মাজিত। গিরিশচন্তু 
বাগ্গিনীর স্তন্তপান করিয়া মানুষ হন। তিনি তাহার "গোবরা” নামক একটি ক্ষুত্র 
গল্পে, তাহার এই শৈশব-ইতিহাসের একটু আভাস দিয়াছেন। যথা :- গৃহিণী 
প্রসব করিয়া. অবধি বড় অহ্খ, ক্রমে রোগ ছুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে জাত- 
শিশুর নিমিত্ব মাইদিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগিনী, মণি তাহার নাম - 
হসপিটালে প্রসব করিয়। সেইদিনই আসিয়াছে, ছেলেটা ছুই ঘণ্ট। বাচিয়াছিল মাত্র 
বাগ্দিনী নবশিশুর মাইদিউনী হইল” (“উদ্বোধন ১ম বর্ষ, ১লা আষাঢ়, ১৩*৬ সাল ।) 
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গিরিশচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা 

শকাবা ১৭৬৫।১০১৪1৪।৩৫ 
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2 
কোণ্ঠীতে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় 

১। লগ্নে শুক্র তুঙ্গী। ২। দ্বিতীয়াধিপ মঙ্গল ২য়ে (্বক্ষেত্রী)। 
৩। তৃতীয়ে চন্ত্র তুঙ্গী। ৪| একাদশাধিপ শনি ১১দশে (স্বক্ষেত্রী )। 

৫। শনি বুধযুক্ত । ইত্যাদি ইত্যাদি । 
দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়া! গিরিশচন্দ্র মাতাঠাকুরাণী আরোগ্যলাভ করেন। 

'নীলকমলবাবুর উপযু্ণপরি কতকগুলি কন্যার পর গিরিশচন্দ্র জন্মিয়াছিলেন বলিয়। 
তাহার আদর কিহ অতিরিক্ত মাত্রায় হইত। অত)ধিক আদরেই বোধহয় শিশু- 
কাল হইতে কোন কিছুর সামান্য ত্রুটী হইলে বালকের অভিমান উথলিয়! উঠিত। 
অনেক সময় এই অভিমান তাহাকে ক্রোধান্ব করিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও তিনি কোনও 
কাধ্যের সামান্য ক্রুটী বা কিছু অন্যায় দেখিলে প্রথমেই কুপিত হইয়া উঠিতেন, পরে 
আত্ম-সংবরণ করিয়া লইতেন। ভূত্যগণকে তিন ভালবাসিতেন, তাহাদের সাংসারিক 
সচ্ছলতার দিকে তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, _ দেশে তাহাদের খণ পরিখে|ধ বা জমি 
কিনিবার জন্য সময়ে-সমগে টাকাও দিতেন। কিন্তু কোনও কাধ্যে তাহাদের ক্রটা 
ঘটিলে তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠ্ঠিতেন। দৃষধীন্তত্বরপ একটী ঘটনার উল্লেখ 
করিতেছি :- 

একদিন একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে-করিতে তিনি সম্ভুখেই সেখানি রাখি 
দিয়াছিলেন, ঘর পরিষ্ার করিবার সময় ভৃত্য তাহা অন্থান্ত পুস্তকগুলির সহিত 
মিশাইয়! রাখিয়া দিয়াছিল। পুনঃ পাঠ করিবার সময় সম্মুখে সেই গ্রন্থখানি দেখিতে 

১৮ 



না পাইয়া ক্রোধে অধীর হইপ্া তিনি তাহাকে অত্যন্ত ভখসনা করিলেন। ভূত্যটী 
আসিয়া যখন সন্নিকটস্থ অগ্থান্ত পুস্তকগুলির মধ্য হইতে সেই পুস্তকখানি বাহির করিয়! 
দিল, তখন তিনি শান্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাসিয়া উপস্থিত জনৈক ব্যক্তিকে বলিলেন 
“ছেলেবেলায় বাগ্দিনীর মাই খেয়ে মানুষ হয়েছিলুম, তাই এমনি হ্বভাব হয়েছে ন। 
কি?” রোম নগরের প্রতিষ্ঠাত। রোমাস ও রমূলাস ভ্রাত্বদ্য় খুল্পতাত কর্তৃক পরিত্যক্ত 

হইয়া বিজন বনে নেকড়ে বাধিনীর স্তন্তপান করিয়া জীবনধারণ করিয়াছিলেন। 
ভবিষ্যৎ জীবনে এই ছুই শিশুই বর্তমান সভ্যতার লীলাভূমি রোম নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। 

গিরিশচন্দ্র বাল্যকাঁলে বড় দুরন্ত ছিলেন। বে কাধ্য লোকে বারণ করিত, সে 
কার্যযটী আগে না করিতে পারিলে তিনি স্থির হইতে পারিতেন না। তাহার মুখে গল্প 
শুনিয়াছিলাম :- 

বাল্যকালে তাহাদের খিড়কীর বাগানে শশা গাছে প্রথম যে শশাটী ফলে, 
তৎসম্বন্ধে তাহার জ্যা-ম! (জ্যাঠাইম1, রামনারায়ণের স্ত্রী) বাটার সকলকে বিশেষ 
শ/সনবাক্যে বলিলেন-“এই প্রথম কলটী গৃহদেবতা শ্রীধরকে দিব; দেখিও কেহ যেন 
এই শশার হাত দিও ন11” বালক গিরিশচন্ত্র সেই নিষেধবাক্য শুনিয়া শশাটী খাইবার 
জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন, অথচ ভয়ে কিছু বলিতেও পারেন না । বৈকাল হইতে কান্না 
সুরু করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন _ “তেষ্টা পেয়েছে ।” অখচ জল দিলে 
খান না। 

সন্ধ্যার সময় পিতা নীলকমলবাবু অফিস হইতে বাড়ী আসিয়া! জিজ্ঞানা করিলেন 
_প্গিরিশ কাদচে কেন?” জ্ঞো্ঠা ভ্রাতৃবধূ বলিলেন,_ “কি জানি ঠাকুরপো» তেষ্টা 
পেয়েছে বলছে কিন্তু জল দিলে খাবে না 1” পুত্রবংসল পিতা আদর করিয়! জিজ্ঞাস! 

করিলেন _ “গিরি, তেষ্টা পেয়েছে, জল খাচ্ছি নি কেন?” গিরিশচন্দ্র বলিলেন _ “জল 
খাবার তেষ্টা নয়।” পিতাঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, “তবে কি খাবার তেষ্টা?” পুত্র 
বলিলেন, “শশা খাবার তেষ্টা।” স্নেহময় পিতা ভূত্যকে বলিলেন," “শীগ্র বাজার থেকে 
একট শশা কিনে আন ।” 

পুত্র। বাজারের শশ। খাবার তেষ্টা নয়। 
পিতা । তবে আবার কি শশা? 
পুত্র । খিড়কীর বাগানে যে শশা হয়েছে । 
পুত্রবৎসল পিত।-ভৃত্যকে আলো লইয়া খিড়কীর বাগান হইতে সেই শশ। তুলিয়! 

আনিতে বলিলেন। তখন জ্যাঠাইমা! রাগ করিয়া বলিলেন, “ও শশ। ঠাকুরকে দেব 
বলে রেখেছি। ওমা, সেই শশা খাবার জন্যে কাম্া! ঠাকুরপোঁ, ও শশ। ভূমি দিও না 
-যা ধরবে তাই ?” নীলকমলবাবু উত্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন-_"বড় বউ, বালক 
যার জন্য এত করে কাদচে, ঠাকুর কি ত। তৃপ্তি করে খাবেন।” যাহাই হউক, শশাটা 
খাইয়। বালক নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। 

গিরিশচন্দ্র বছিতেন, "আমি আজীবন এই প্রকৃতি-চালিত হইয়া আসিতেছি। 
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অন্তায় বা কঠিন বলিয়! যে কার্ধ্ে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাই সাধন করিতে 
আমি আগে ছুটিয়াছি।” 

তাহার হেয়ার স্কুলের সহপাঠী হাইকোর্টের স্থপ্রসিদ্ধ বিচারপতি পণ্ডিতবর 
»গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বজিতেন, সেক্সপীয়র-গ্রণীত ঘম্যাকৃবেখ নাটকের 
ভাঁকিনী (10০) দিগের কথা কিছুতেই বাঙ্গাল! কর! যায় না। অন্তান্ত পণ্ডিতগণও 
তাহার মতের পোষকতা। করিতেন । গিরিশচন্দ্রের ঝোঁক হইল--“ম্যাকৃবেখ অন্থবাদ, 
করিব-- বিশেষ এই ডাঁকিনীদের কথা। 

হাতেখড়ি হইবার পর গিরিশচন্দ্র বাটার সমিকট ভগবতী গাঙ্গুলীর বাড়ীর 
পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। তথায় পাঠ সমাপ্ত হইলে, নীলকমলবাবু তাহাকে গৌরমোহন 
আটঢ্যের স্থলে (পাঠশালা! ভিপার্টমেপ্ট ) ভন্তি করিয়া দেন। তখন তাহার বয়ংক্রম 
প্রায় আট বৎসর । 

গিরিশচন্দ্রের খুল্লপিতামহী রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের কথা অতি চমৎকার 
করিরা বলিতে পারিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাহার কাছে বসিয়। সেই 
সকল গল্প শুনিতেন, এবং উহ! তাহাকে এরূপ অভিভূত করিত যে, তিনি সকল সময়েই 
সেই কল্পনায় বিভোর হইয়৷ থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মনে পৌরাণিক 
চিত্র সকল মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যে পরিণত বয়সে উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটকার্দি 
লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি এইখানে । 

একদিন শ্রীরুষ্ণের মথুরা-যাত্রার কথা হইন্ডেছিল। নির্দিয় অক্জুর রথ লইয়া আসিয়াছে» 
শ্ীকন্ঝ রথে উঠিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনাগণ কেহ রথচক্র ধরিয়ছে, কেহ অশ্বের বল্গা ধরিয়াছে, 
কেহ-বা রখের সম্মুখে লম্বমান! হইয়া পড়িয়! আছে। রাখাল বালকগণ নয়নজলে 
ভাসিতেছে, কেহ “কানাই, কানাই” বলিয়া মর্ভেদী চীৎকার করিতেছে, গাভীগণ 
উর্ধনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া আছে । পাখী নীরব, শাখী স্থির -“গোপাল.আয়রে, 
গোপাল আয়রে” বলিতে-বলিতে মা যশোদা ছুটিয়া আসিতেছেন। গোপ-গোপীদের 
নয়নজলে পথ পিচ্ছিল, সেই পিচ্ছিল পথে মাঝে-মাঝে তাহার পদ শ্থলিত হইয়। 
পড়িতেছে, আবার উঠিয়া "নীলমণি, নীলমণি” বলিতে-বলিতে ছুটিতেছেন। নির্দয় 
অন্তুর কোন কথা শুনিল না, কিছুই দেখিল না, কাহারও মুখ চাহিল না, গোকুলের 
সুখের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া গোকুলানন্দকে লইয়া মথুরায় চলিয়া গেল। 

বালক গিরিশচন্দ্র অশ্রপূর্ণ নয়নে বাপ্পরুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার আসিলেন?” 
পিতামহী কহিলেন, “না।” বাঁলক গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “আর 
আসিলেন না?” আবার উত্তর, "না ।* তিনবার এইরূপ নির্দিয় উত্তর শুনিয়া, 
গিরিশচন্দ্রের কোমল প্রাণে বড় আঘাত লাগিল, বালক কাদিতে-কাদিতে পলাইয়া 
গেল,-_ তিনদিন আর গল্প শুনিতে আসিল না। এই শিশ্তকাল হইতেই গিরিশচন্দ্র 

. হদয়ে আমরা তীব্র অনুভূতির উন্মেষ দেখিতে পাই। বস্তুতঃ বালক-্বদয়ে বৃন্দাবনের 
'বিরহভাব এতটা গভীরভাবে অস্কিত হইয়াছিল যে, তৎপরে বহু শাস্তগ্স্থ পাঠ করিবেও 
শ্রবীণ বয়স পর্য্যন্ত তিনি মথুরা-লীল! কখনও পড়িতে পারেন নাই। 
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পল্লীর নিকটস্থ কোন স্থানে কথকতা বা রামায়ণ ইত্যাদি গান হইলে, গিরিশচন্ু 
'সে স্থানে উপস্থিত না' হইয়া! থাকিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণব ভিখাবী- 
গণের মুখে ধর্ম-সঙ্দীত শুনিতে জননীর ন্যায় তিনিও ভালবাসিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ 
অভ্যাসে তাদৃশ মনোযোগ না থাকিলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের 
মহাভারত আগ্ঘোপাস্ত কণস্থ করিয়াছিলেন। শেষ বয়স পর্ধ্যস্ত তিনি রামায়ণ, 
মহাভারতের বহু স্থান অবিকল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। এইরূপে বালক-স্বদয়ে 
কাবারস-পঞ্চারের স্ত্রপাত হয়। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

মাতৃবিয়োগ 

গিরিশচন্দ্র পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইতেন, মাতার কাছে তাহা পাইতেন 
না। বরং অনাদরটাই সেদিক হইতে বেশী আপিয়া তাহাকে ব্যথিত করিত। তিনি 
বলিতেন, “আদর প্রত্যাশায় যদি কখনও মার কাছে যাইতাম, মা! দূর-দূর করিরা 
তাড়াইসস। দিতেন। যদি কখনও মিথ্যা কথা বলিতাম বা কাহাকেও গালি দিতাম, 
মা মুখের ভিতর গোবর টিপিয়া দিতেন। মার মুখে কখনও মিট কথা শুনিতে 
পাইতাম না, এজন্য মনে বড় কষ্ট হইত। একদিন আমার গাল-গল৷ ফুলে ভারি জর, 
অঘোরে পড়িয়া আছি। শুনিলাম, মা বাবাকে বলিতেছেন- অতি ব্যাকুল হইয্াই 
বলিতেছেন, “তুমি যেমন করে পার বীচাও ॥ বাবা জানিতেন, মা আমায় আদর 
করেন না, বোধহয় তেমন ভালওবামেন না। তিনি বিস্মিত হইয়। বলিলেন, “তুমি 
যে এত ব্যাকুল হচ্ছ? ম। অতি কাতরকণ্ে উত্তর করিলেন, "আমি রাক্ষমী, এক 
সন্তান খেয়েছি,* এটা অইমগর্ভের ছেলে, পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, 
তাই অ।মি একে কাছে আসতে দিতুষ না, এলে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিতুম। কোলে 
করিনি, কখনও একটা মিষ্টি কথা বলিনি, আমার হেনস্তায় কত কষ্ট পেয়েছে, আমার 
বুক কেটে যাচ্ছে! জননীর এই অন্তপিহিত গভীর ন্মেহ এতদিন পরে সম্যক উপলব্ধি 
করিনা আমি রে!গের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত ভূলিয়া গিয়াছিলাম।” 

গিরিশচন্দ্র-প্রণীত “অশে|ক' নাটকে তাহার এই বাল্য-জীবনস্থতির আভাস 
আছে। অশোক-জননী স্থভদ্রাঙ্গী অশোককে বলিতেছেন : - 

“বুঝি বা জানিতে মোরে মমতা-বজ্জিত, 
বুঝি বা ভাবিতে মম আদরের ক্রটা, 
কিন্ত শোন, বৎস, 
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে,-_ 
রাজ্রাকেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার 
দৈবজ্ের গণনা এরূপ; 

.. * ইহার পূর্বে গিরিশচজ্রের জো ভাত! নিতাগোপালের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। পুতরশোকাতুয়া 
'জনদী সেই অবধি গিরিশচন্রের মুখপানে ঢাহিতেন ন|। ' ৃ 
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প্রেহ-দৃষ্টে চাঠিলে তোমার পানে 
পাছে তব হয় অকল্যাণ, 
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু ।” 

'অশোক' | ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভীঙ্ক। 
গিরিশচন্দ্র তাহার “গোবরা” গঞ্লেও স্বীয় শৈশব-জীবনের কতক বধ গাথিয়। দিয়া 

গিয়াছেন। মুত্যুশয্যায় গোবরার মাতাতীহার স্বামীকে বলিতেছেন :- 
“উমো বড় অভাগা, একদিনও স্তন্য দিতে পারি নাই। বুদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে 

অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর, করি নাই। পাছে 
তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই দ্বাড়না করিতাম।” 

গোবরার প্রকৃত নাম ছিল উমাচরণ। গিরিশচন্দ্রেরও রাশি নাম- উমাচরণ। 
এই গল্পটী পড়িলে দেখা যায় বে, উহার মধ্যে গিবিশচন্দ্রের বাল্য-জীবনের অনেক 
স্বৃতি জড়িত আছে। 

শোক গিরিশচন্দ্রের চির সহচর ছিল। যখন তীহার দশ বৎসর মাত্র বয়স, সে 
সমর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিত্যগোপালের মৃত্যু ঘটে। উপযুক্ত সন্তান, লেখ|পড়1 শিখাইয়। 
সংসারের উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন। পুত্রের জন্য দ্বিতলে বৈঠকখানা নিশ্মিত 
হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ তাহার মৃত্যু হওয়ায় নীলকমলের বুকে শেল বিপদিল! 
গিরিশচন্দ্ের পর নীলকমলবাবুর আরও কয়েকটা পুত্র জন্মে। ইহারা তখন শিশু, 
নিত্যগোপালই উপযুক্ত হইয়াছিল। নীলকমলবাঁবু কোন্গগর মিত্র-বাটাতে ইহার 
কিশোর বয়সে বিবাহ দিয়াছিলেন। উনিশ বছর বয়সে নিত্যগোপালবাবুর নববধূর 
মৃত্যু হয়। ইহার অল্পদিন পরেই ইনি বাষুরোগাক্রান্ত হন। স্থচিকিৎসায় রোগের 
উপশম হইলে নীলকমলবাবু পুনরায় জোড়ার্মীকো, বলরাম দে দ্ীটে পুত্রের বিবাহ 
দিয়াছিলেন। বিবাহের দেড় বংসর পরে বাতশ্নেক্ম বিকারে মাত্র ২২ ব্পর বয়সে 
নিত্যগোপালের মৃত্যু হয়। স্থতরাং জ্যেষ্ঠ সন্তানের অকালমৃত্যুতে তিনি কিরূপ 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা সহজেই অঙস্গমেয়। পুত্রের নিমিত্ত যে নৃতন বৈঠকথান। 
নিশ্বাণ করিতেছিলেন, তখন তাহ! প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, নবনিশ্মিত বৈঠক- 
খানায় জীবিতকাল পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও তিনি প্রবেশ করেন নাই । 

গিরিশচন্দ্র দশ বর বয়সে অগ্রজকে হারাইলেন। এগার বৎসর বয়সে তাহার 
মাতৃবিয়োগ ঘটিল। তাহার মাতা কলিকাতা, সিমলা, মদন মিত্রের লেনে স্রপ্রসিদ্ধ 
চুণীরাম বস্থুর পুত্র বাধাগোবিন্দ বস্থুর মধ্যমা কন্তা_ বংশ-পরিচয়ে তাহা বণিত 
হইয়াছে । পিত্রীলয়ে ইহার খুব আদর ছিল। মাতার আগ্রহাতিশয্যে প্রত্যেক- 
বারেই লাধভক্ষণের নিমিত্ত তাহাকে সেখানে যাইতে হইত। 

গিরিশ-জননীর শেষ গর্ভাবস্থার সময় তাহার জোষ্ঠ পুত্র নিত্যগোপালের মৃত্যু 
হয়। নিদারুণ শোকে বহুদিন পর্যন্ত বাটার সকলে মুহমান হইয়া থাকে । এরূপ 
অবস্থায় তিনি হয়ত সাধ খাইতে পিত্রালয়ে যাইবেন না, এইরূপ ইতস্তত: করিয়া 
তাহার মাতাঠাকুরাণী সাধের তত্ব বন্থুপাড়া বাটাতে পাঠাইয়া দেন। ভূত্যগণকে 
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সাধের তব আনিতে দেখি্া গিরিশচন্দ্রের মাত! জিজ্ঞাস! করিলেন, “কে সাধ পাঠাইয়। 

দিলে?” ভৃত্য তাহার মাতার নাম করিলে তিনি বলিলেন, “মাকে বলিস্, আমি 
তথায় যাইয়৷ সাধ খাইয়া আসিব ।” 

যথাসময়ে তিনি পিত্রালয়ে উপস্থিত হইগ্েন। নিত্যগোপালের শোকে বাটার 
সকলেই উচ্চিম্বরে কাদিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্রের মাতাও ধুলায় লুটাইয়া 
কাদিলেন। পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিগ্কা হইলে করুণ কঠে জননীকে বলিলেন, “ম।, আমি 
সাধ খেতে আসি নাই, তোমাকে দেখতে এসেছি । আবার দেখা হবে কিনা তা 
জানি না।” 

পিত্রালয় হইতে শ্বশ্তরবাটাতে আলিয়া ছুই-তিনদিন পরেই তাহার গর্ভবেদন। 
উপস্থিত হয়, পরে একটী মৃতা কন্ত। প্রসব করিয়। তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন । 

মাতৃদেবী যখন কন্তার এই আকন্িক মৃত্যুর সংবাদ পাইলেন, তিনি মৃচ্ছিত। হইয়। 
পড়িলেন। আসন্ন মৃত্যু জানিয়া, কন্যা যে জোর করিয়া আদিয়া তাহাকে শেষ দেখ! 

দেখিয়া গিয়াছেন) এ কথা মৃত্যুকাল পধ্যন্ত তিনি তুলিতে পারেন নাই। 
_ প্সিরিশচন্দ্র তাহার মাতৃবিয়োগ সম্বন্ধে বলিতেন, “একদিন আমর! ক'ভাই পাড়ার 

বালকগণের সঙ্গে মিলিম়া খেল! করিতেছিলাম, বাটার নিকটে নিত্যই আমর! খেল! 
করিতাম, সন্ধ্যার পূর্ব বাড়ী হইতে ভূত্য আসিয়! ডাকিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু সে- 
দিন তাহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মনে-মনে ভাবিতে লাগিলাম _ ভৃত্য 
আপিতে কেন বিলম্ব করিতেছে? কিন্তু অধিকক্ষণ খেলিতে পাইয়া আবার আহলাদও 
হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া আমাদের (গিরিশচন্দ্র কনিষ্ঠ 
কানাইলাল, অতুলকৃষ্ণ ও ক্ষীরোদ; অর্ধবকনিষ্ঠ ক্ষীরোদচন্দ্র তখন শিশু ছিল) বাড়ী 
লইয়া গেল। বাড়ী ঢুকির়া দেখি, সকলেরই কেমন বিমর্ষ ও ব্যন্ত-সমস্ত ভাব। 
ক্ষণক]ল পরেই ভিতর-বাটা হইতে শীখ বাজিয়া উঠিল, শুনিলাম আমার একটা ভ্্ী 
হইয়াছে ঃ কিন্তু সে শখরোল থামিতে-না-থামিতে সহস। বাটাতে ক্রন্দনরোল উঠিল। 
জননী মৃত। কন্! প্রসব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন ।” 

সেদিনের সেই নিদারুণ স্থৃতি গিরিশচন্দ্রের হাদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। 
ততপ্রণীত “বুদ্ধদেব চরিত' নাটকে ইহার ছবি আছে। বুদ্ধদেবকে প্রসব করিয়। 
বুদ্ধজননীর মৃত্যু বর্ণনায় তাহার মাতৃ-মৃত্যু-ঘটনার চিনত্রই প্রতিকলিত দেখিতে পাই। 
বুদ্ধদেবের জন্মক্ষণে অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া রাজসভায় আমীন রাজ! শুদ্ধোদন 
সাগ্রহে বলিতেছেন :- 

“বাজা। জন্মেছে নন্দন ! 
প্রীকাল দেবল। নাহি হও উচাটন, 

শুন_ নীরব আনন্বধ্ৰনি ; 
নুপমণি, ধের্ধ্য-পাশে বাঁধ বুক। 

(মন্ত্রীর প্রবেশ) 
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মন্ত্রী। মহারাজ, জন্মেছে নন্দন | 
কিন্ত হে বাজন, 

জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ । 
চুচ্ছগত রাজরাণী, 
রাজবৈছ্যগণে - 

সযতনে চেতন করিতে নাবে।” 

বুদ্ধদেব চরিত ১ম অঙ্ক, ১ম গভাঞ্ক। 
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চতর্থ পরিচ্ছেদ 

পিতৃবিয়োগ 

গিরিশচন্দ্র পল্লীস্থ পাঠশালার পাঠ শেষ করিয়। যখন গৌরমোহন আট্যের স্কুলে 
পাঠশালা! ডিপার্টমেণ্টে ভন্তি হন, সে সময়ে তাহার জোষ্ঠ ভাত নিত্যগোপাল জীবিত 
ছিলেন। নিত্যগোপালবাবু ভাল করিয়া লেখাপড় শিখিতে পারেন নাই, এজন্যে 
গিরিশচন্দ্রের লেখাপড়ার উন্নতির দিকে তাহার বিশেষরূপ লক্ষ্য ছিল এবং প্রত্যহ 
গিরি শচন্দ্রকে বাটাতে পড়াইতেন। তীক্ষ বুদ্ধির প্রভাবে গিরিশচন্দ্র শিক্ষকগণের 
্বেহাকর্ষণ করিয়াছিলেন । পাঠশালা ডিপার্টমেপ্টের শেষ পরীক্ষায় যোগ্যতার সহিত 
উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি “মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, প্রাইজ প্রাপ্ত হন। প্রথিতনামা শ্ীগ্থান অধ্যাপক 

৬কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার তখন সহপাঠী ছিলেন। 'ব্যানাজ্জি সাহেব আজীবন 
তাহার গুণের পক্ষপ।তী ছিলেন, উত্তরকালে তিনি গিরিশচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
হাইকোর্টের উকীল অতুলরুষ্ণবাবুকে প্রায়ই বলিতেন, “দেখ, গিরিশবাবু যে একটা 
0360185, আমার ছেলেবেলা থেকেই কেমন একটা ধারণা ছিল।” 

ওরিয়্যাণ্টাল্ সেমিনারী ( গৌরমোহন আঢ্য এই স্বিখ্যাত বিষ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
বলিয়া ইহা “গৌরযোহন আট্যের স্কুল” বলিয়! বিখ্যাত) বিগ্ভালয়ে গিরিশচন্দ্র বংসর 
ছুই পড়িয়াছিলেন। তারপর পিতাকে বলিয়! নিত্যগোপালবাবু ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে 
ভদ্ভি করিয়া দেন। হেয়ার খুলে অধ্যয়নকালেই গিরিশচন্ছের জোষ্ঠ ভ্রাতা ও মাতৃদেবীর 
মৃত্যু হয়। 

মাতৃহার] ছেলেদের যাহাতে যত্বের কোনও ক্রুটী না ঘটে, নীলকমলবাবু সেদিকে 
সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। বাল্যে মাতার হতাদরের জন্য গিরিশচন্দ্র যে অনুক্ষণ 
্ুপ্জ থাকিতেন, বিচক্ষণ নীলকমলবাবু তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন, সেইজন্য বালকের ক্ষত 
হৃদয়ে অজন্র শেহধারা ঢালিয়াও তাহার তৃপ্তি হইত না। পুত্রের কল্যাণের জগ বাহক 
কঠোরভাব ধারণ করিয়া নেহময়ী জননী যে আপনা-আপনি মনে-মনে শত লাঞ্ছিত 
হইতেন, নীলকমলবাবু অতি ুঙ্দর্শী হইলেও তাহা ধারণায় আনিতে পারিতেন না। 
ব্যথিত বালক-পুত্র তো নয়ই । নীলকমলবাবু পুত্রকে ন্বেহের পক্ষপুটে ঢাকিয়া রাখিয়া 
শত অপরাধ, সহত্র লাঞ্ছনা! হইতে তাহাকে রক্ষা করিতেন। এই আদর্শ পুত্র-বাৎসল্য, 
গিরিশচন্জের আদর্শ হইয়াছিল। 

এক সময় তাহার কোন নিকট-আতম্মীয় তাহাকে বলিয়াছিলেন, “আমার একটা 
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শিশু কন্তা ছিল, একদিন তাহাকে একটী চড় মারিয়াছিলাম, অনেকদিন সে আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভাল মনে নাই; কিন্তু সেদিনকার সে 
গ্রহার তীক্ষশির কণ্টকের মত এখনও আমার বুকে বি ধিয়া রহিয়াছে । বিশ বৎখসবেও 
তাহ! ভুলিতে পারিতেছি না ।” গিরিশচন্দ্র শুনিয়া বলিলেন, “আমার কথা শোন, 
তুমি কখনও সন্তানকে মারিও না» তুমি মারিলে সে কার কাছে “বাবা” বলে কেঁদে এসে 
দাড়াবে? 

যাহাই হউক, দুঃসহ পুণ্রশোবের পর নিদারুণ পত্বীশোকে ক্রমশঃ নীলকমলবাবুর 
্বাস্থ্য ভগ হয়। পুরাতন রক্তামাশয় পীড়া দেখা দিল; চিকিৎসকগণ গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণের 
ব্যবস্থা দিলেন। অপে!গণ্ড ছেলেদের লইয়া নীলকমলবাবু নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন । কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিতে-করিতে একদিন নবদ্বীপ সন্নিকটে, যে স্থানে 
খড়ে নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হুইয়াছে, তথায় নৌকা উপস্থিত হইলে সহসা তুফান 
উঠিল, নৌক। ভীষণ ছুলিতে লাগিল- যেন এখনই ডুবিবে ! জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় 
গিরিশ পিতার হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। মাঝি অতি কষ্টে খড়ে নদীর ভিতর গিয়া 
নৌকা রক্ষা করিল। এই নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে নীলকমলবাবু গিরিশচন্দ্রকে 
বলিলেন, “তুই আমার হাত ধরেছিলি যে? আমার নিজের প্রাণ ঝড় না তোর? 
যদি নৌকা ডুবত-"আমি হাত ছিনিয়ে নিতুম-তুই কোথায় পড়ে থাঁকতিস 
জানিস? যেমন করে পারি আপন।কেই বাচাতুম।” বোধহয় বিচক্ষণ নীলকমলবাবু 
বুঝিরাছিলেন, যাহাকে ছুইদিন পরে অকুল সমুদ্রে ভামিতে হইবে, তাহার পক্ষে 
এ শিক্ষা বিশেষ গ্রয়োজন। সেদ্দিনক।র সে তুফান, সে বিপন্ন তরণী নীলকমলের মনে 
আনন্ন মৃত্যুর দৃষ্টি অস্কিত করিয়াছিল কিনা, কে বলিবে? কিন্তু এ ঘটন। উপলক্ষ্যে 
তিনি যে শিক্ষা! দিয়াছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাহা জীবনে বিস্বত হন নাই, “বিপদে হাত 
ধরিবার কেহ নাই!?”- অতি তিক্ত ওঁষধ, কিন্তু বোঁধ করি, বিচক্ষণ নীলকমলবাবু 
বুঝিয়াছিলেন, তিক্ত হউক, ওধধ অমোঘ ? বুঝিয়াছিলেন, পিতার স্সেহময় অঙ্ক ছাড়িয়া 
যে বালককে অদুর ভবিস্ততে আপনার পায়ের বলে দীড়াইতে হইবে, তাহাকে সে 
শিক্ষা দিবার এই উপযুক্ত সময়। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “বাবার কথায় গ্বদয়ে গুরুতর 
আঘ।ত লাগিয়াছিল, কিন্ত শিখিয়াছিলাম যে বিপর্দে এক ভগবান ভিন্ন হাত ধরিবার 
আর কেহ নাই।” 

ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় নীলকমলবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া আমিলেন। 
গিরিশবাবু গল্প করিতেন, “বাবা খুব সাবধানী ছিলেন, একে আমাশয়ের পীড়া। 
আহারাদি সম্বন্ধে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। বাবা তাহাই করিতেন, বাটীর মেয়েরা 
কোনওযপ গুরুপাক খাদ্য খাইতে দিলে ভত্সনা করিয়া বলিতেন, “আমার যে পীড়া, 
তাহাতে ছুষ্পাচ্য খাপ্ভ ভোজনেরই প্রলোভন অধিক, তোমর! কোথায় সাবধান হইয়া 
আমার আহার সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখিবে, না, আমাকেই তোমাদিগকে সাবধান করিয়া 
দিতে হইবে ।' অস্তিমকাল উপস্থিত হইলে উর্বর মস্তিফও নিস্তেজ হইয় যায়; বাব 
এত সাবধানী ছিলেন, তিনিও মনের বল হারাইয়াছিলেন। তাহার কঠিন পীড়ার 
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ধবাদে তাহার পঞ্চম! কন্যা কুগ্চরপ্গিণী* শ্বস্তরালয় হইতে তাহাকে দেখিতে 
আসিয়াছেন। উপস্থিত কৃষ্ণরঙ্গিণীই বাড়ীর ছোট মেরে? বাটাতে সেদিন নানারূপ 
আহারের উদ্যোগ হইগনাছে। মেরের। বাটাতে উংকু্ট কড়াইস্থটির কচুরী তৈয়ারী 
করিয়াছে । কৃষ্ণরর্সিণী আসিয়া বলিল, “বাবা কি চমতকার কঠুরী তরী হয়েছে, 
ছু'খানা খাবে? স্েহময়ী কন্যার অগ্রোধে নীলকমলবাবু এক্খানিযাত্র আনিতে 
বলিলেন, কিন্তু কচুরাখ।নি গাইতে অতান্ত ভাল লাগায় তিনি আর-একখানি আনিতে 
বলেন। কৃষ্ণরঙ্গিণী পাছে বাড়ীতে বকে, সেইজন্য লুকাইয়! চারি-পাচখানি কচুরা 
আনিয়া! বাবাকে খ|ইতে দ্িল। বাবা আবার খাইতে চাহিয়ছে, এই আনন্দে 
পিতৃভক্তি-অন্ধ জ্ঞানহীনা কন্। চাহিয়া দেখিল না- বাবাকে কি হলহুল খাইতে দ্বিল।” 
তাহ|র পরই উত্তরোত্তর পীড়া বুদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৫৮ শ্রীঃাব্দে ৫২ বৎসর 

বয়ঃক্রমে তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয় 

তাহার পরলোকগমনকালে শিরিশচন্দ্রের বরন চতুর্দশ বৎসর মাত্র । সেই নাবালক 
পুত্র সংসারের কর্ত। এবং জ্যেষ্ঠা বিধব। কন্ঠ! কৃষ্ণকিশোরী তাহ।র অভিভাবিক1 ।"* 

এই ছুইজনের উপর সংসার ও সম্পত্তির ভার দিতে অন্ত লোক হইলে ভীত হইত, 
কিন্ত সংসার-অভিজ্ঞ নীলকমলবাবু বুঝিগ্নাছিলেন যে, অপর কাহাকেও ভার দিলে 
অর্থলোভে প্রবঞ্চনা করিতে পারে। বুদ্ধিমতী ছুহিত! হইতে মে আশঙ্কা নাই । তিনি 
তাহাকে লেখাপড়াও শিখাইয়াছিলেন। তিনি পিতার সাংসারিক বুদ্ধিশক্তি 
পাইয়াছিলেন এবং বিশেষ সাবধানে এ বিচক্ষণতার সহিত সংসার চ।ল।ইাছিলেন ॥ 

নীলকমলবাবু যেমন সাবধানী তেঘনই সতর্ক ছিলেন, বিষন-সম্পত্তি স্ধে যে কিছু 
গোলযোগ হইতে পরে এবং যাহ! কিছু কর! কর্তা, সবন্তই তিনি একখানি খতা 
স্বহন্তে লিপিবদ্ধ কবিয়া যান। আজ পধ্যন্ত সেই খাতাখানি তাহার বংশধরের। সন্ত 
রক্ষা করিয়া আমিতেছেন। আমর প্রথমেই উল্লেধ করিয়/ছি, সওদাগরী অককিযে 
হিসাব রাখিবার “ডবল এন্টি” প্রণালী ইনিই প্রথম প্রবর্তিত করেন। বস্ততঃ সংসারে 
ঘাহ|কে হিসাবী বুদ্ধি বলে, নীলকমলবাবুর তাহা যখেষ্ট ছিল এবং পুত্রও এই গুনের 
অধিকারী হুইর়াছিলেন। ছুদ্ঘমনীর উচ্ছৃঙ্খলতায় পিতৃ-প্রদত্ত এই বিষৃগ্তকারিত। 
গিরিশচন্দ্রকে পদে-পদে আজীবন রক্ষ। করিপ্রাঞ্থে। নীলকমলবাবুর যে সকল গুণ 
গিরিশচন্দ্রে পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়/ছিল, বাৎসল্য তন্মধ্যে সর্ব প্রধান। গিরি শচন্্র 
পিত।র স্যার পুত্রবৎ্সল ছিলেন। পিতৃন্সেহ স্মরণ করিয়। তিনি বলিতেন, “আমার 

ছোট ভাইদের বাবা হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেন, কিন্তু তাহার কোলে চড়িয়। যাই তম 
আমি, আমি তাহার কোলের অধিকারী ছিলাম ।” 

গিরিশচন্দ্র চির্গীবন পিতৃস্বতির পৃজা করিতেন । বখন ঘোর নাপ্তিকতায় তাহার 
বৃদ্ধি আচ্ছন্ন, তখনও তিনি গঙ্গান্গানে গিরা পিতৃ-উদ্দেশে অশ্রলিপূর্ণ গঙ্গ/জল প্রদান 

* বংশ-পরিচয়ে পাঠকগণ ইহার পরিচয় পাইয়াছেম। 
1 কৃককিশোরী অল্পবয়সে বিধবা হইয়! পিত্রালয়ে আনিয়া বাস করেন। 
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করিতেন। প্রথম রচিত তাহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে অনেক স্থলে কৌশলে 
তাহার পিতৃ-নাম সংধোজিত করিতেন । যথা :-_ 

“সংসারে মোরে সকলে, নীলকমল-ত্বাখি-বলে 1* 
“অকাল বোধন'। খয়দৃশ্ঠ। 

“গুহক প্রেমের তরে নাম গেয়েছে, 

পেয়েছে নীলকমল-আ্বাখি ।” র 

“সীতার বনবাস | ৩য় অঙ্ক, ১ম গভীস্ক। 
“রাখি নীলকমলে হদকমলে, 
হওরে ভেলা ভাবে ভোল !” 

লিক্ষণ বঙ্জীন' । নম দৃশ্থা। 
“চল্গো সখি, চল্্গো তোরা চল, 
কাল রাজা হবে নীলকমল।” 

“রামের বনবাস। ৪ ৩য় গভাঙ্ক | 

দি ইত্যাদি। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

বিবাহ -বি্ভালয়ের পাঠ শেষ 

তিনটি অপোগণ্ড ভাই লইয়া চতুর্দশ বংসর বয়স্ক পিতৃ-মাতৃহীন বালক গিরিশ চন্দ 
. সংসারের কর্তা হইলেন। অভিভাবিক! জ্যেষ্ঠা বিধবা! ভম্মী। ন্ুবৃহৎ স্থখপূর্ণ সংসারের 
কি শোচনীয় পরিবর্তন। তবে শোকে লান্বনা এই নীলকমলবাবু পুত্রগণের 
গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব রাখিয়। যান নাই; এবং দিগম্বর মিত্র নামক একজন বিশ্বামী 
এবং স্ৃহিসাবী কর্মচারী রাখিয়া গিয়াছিলেন। 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্ধে ' গিরিশচন্দ্রের যেরূপ দুর্ববংসর, দেশের অবস্থাও সেইরূপ ভয়ঙ্কর ! 
এক বৎসর পূর্ববে সিপাহী বিদ্রোহের শুন! হইপ্াছে, ভারতে “ইংরাজ রাজত্ব টলমল 
করিতেছে, বিপ্রোহীর দল আজ এখানে, কাল সেখানে! চারিদিকে ন্বশংল 
নিধ্যাতন-কাহিনী, হত, অত্যাচার, দেশনয় হাহাকার ! জনরব চারিদিকে শতমুবে 
কত কথা বলিতেছে। শস্কাচ্ছন্ন কল্পনা সহন্র গুণে তাহা বন্ধিত করিয়া লোকের মনে 
অমন্্ধী ভীতি উৎপাধন করিতেছে । দেশ যেন দুঃস্বপ্ন আচ্ছন্ন। কলিকাতায় 
অবশ্ঠ অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজিত ছিল। কিন্তু একদিনকার একটী ঘটন! সব্বন্ধে 
গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “্বক্রীদের দিন জনরব উঠিল, ব্দমায়েস মুসলমানগণ কলিকাত। 
লুট করিবে। আমরা তধন বালক, কিন্তু সেদিনকার কথা স্মতি-পটে অক্কিত হইয়া 
রহিয়াছে । সহরময় হুলুস্থল, আবাল-বৃদ্ধ-বনিত। শঙ্কাকুল ! “কি হবে? “কি হবে" ব্যতীত 
লোকের মুখে অন্য কথা নাই। সহরের এই ভয়-বিহ্বল অবস্থায় ইংরাজরাজ প্রজার 
ঘরে-ঘরে অভয় বিলাইতে লাগিলেন, ঘরে-ঘরে ছাপার কাগজ আসিতে লাগিল। 

ভয় নাই, ভয় নাই? অস্ত্রধারী ইংরাজ-রাজকর্মচারিগণ বক্রীদের রাত্রে পথে-পথে 
পাহারা দিয় বেড়াইবেন। প্রজার রক্ষণে প্রাণপণ করিবেন, নিঃশঙ্কচিত্তে সকলে নিদ্রা 

যাও। সে ঘোর দুর্দিনে ইংরাজরাজের ধৈর্য্য, শৌর্ধা, বীধ্য ও ওদার্য্যগুণে ভারত 
রক্ষা পাইয়াছিল, শাস্তি পুন্টস্থাপিত হইয়াছিল।” বৃহৎ সংসারের সেই করাল ছৰি 
দেখিতে-দেখিতে গিরিশচন্দ্র তাহার ক্ষুত্র সংসারে প্রবেশ করিলেন। 

'.. শিতার মৃত্যুর এক বংমর পর (১৮৫৯ গ্রী্টাকে ) জোষ্ঠা ভগ্গিনী আভিভাবিকা। 
কুষ্চকিশোরী 'গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন পনর বর । 

বাল্যবিবাহ দে সময় দূষণীয় বলিয়া কেছ মনে করিতেন না। বিশেষ গিরিশচজের 

পুরুষ অভিভাবক কেহ ছিল না। একজন গণ্যমান্ত বিজ ব্যকির কন্কার সহিত সহ 
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স্থাপন করিলে 'পকল দিকেই ভাল। আযাটুকিছান টিলটন কোম্পানীর, বুককিপার 
শ্যামপুকুর-নিবাসী ব্থপ্রমিদ্ধ নবীনচন্ত্র (দেব) সয়কারের কন্যা প্রমোদিনীর সহিত 
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইল। বিবাহের দিন কলিকাতায় 
ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হুইয়াছিল। নিমতলায় একটি কাঠগোলায় আগুন লাগে। সেই 
অগ্নি ভীষণাকারে জলিতে-জলিতে বাগবাঁজার-অভিমুখে ধাবিত হইয়া গিরিশচন্দ্রে 
বাটার সঙ্গিকট আসিয়! উপস্থিত হয়। কোথায় বিবাহের আমোদ আর এই আসন্গ 
সর্বনাশ] চতুর্দিকে হাহাকার শব “সর্বনাশ হল-সব গেল” শে ষহশ্র-সহস্্ 
নরনারীর কণ্ে রাজপথ মুখরিত । “জল আন” “জল আন”- গগনভেদী শব্দ, বাটার 
লেক ভয়ে কম্পমান ! প্রাণপণে ভগবানকে ডাকিতেছেন। গৃহদেবত। শ্রীধরজীর ছ্ব৷রে 
লুটাইয়! পড়িয়া বলিতেছেন, “ঠাকুর, রক্ষা! কর? ঠাকুর, রক্ষা কর।* শ্রীধরজী প্রসন্ন 
হইলেন। আশ্চর্য্য, গিরিশচন্রের বাটার ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বৃহৎ তেঁতুলের 
গাছ ছিল? সেই বৃক্ষে ধাবিত অগ্নিরাশি আসিয়! গ্রতিহত এবং ক্রমশঃ অগ্নিদেবের 
এক্তি নিঃশেষিত হইয়! যায় । 

হেয়ার স্কুলে যে সময় গিরিশচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন, সে সম 
(১৮৫৮ খষ্টাব্দে) তাহার পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনিও বিগ্যালয় পরিত্যাগ করেন। 

হাইকোর্টের ভূতপূর্বব বিচারপতি স্বর্গীয় গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্প্রসিদ্ধ স্কুল 
ইন্সপেক্টর স্বর্গীয় বেণীমাধব দে হেয়ার স্কুলে তাহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। গুরুদাসবাবু 
আজীবন বন্ধুর ন্যায় তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া! আলিয়াছিলেন। স্বীয় ভবনে 
বা সভা-সমিতিতে যেখানেই গিরিশবাবুর কথা উঠিয়াছে, সেখানেই, গিরিশবাবুতে- 
আমাতে একসঙ্গে হেয়ার স্কুলে পড়িতাম তাহার সরস কথাবার্তায় পরম আনন্দ 
উপভোগ করিতাম - এইরূপ নানা কথাই বলিতেন। 

বিবাহের পর ১৮৬০ শ্রীষ্টাবে গিরিশচন্দ্র পুনরায় ওরিয়েপ্টাল সেমিনারীতে প্রথম 
শ্রেণীতে ভণ্তি হন। স্কপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চন্দ্রনাথ বন্থ ও মিলিটারী সিভিল সার্জন 
ডাক্তার ফকিরচন্ত্র বন্থ এখানে ইহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। পারিবারিক দুর্ঘটনাবশতঃ 
সে বৎসর তিনি পরীক্ষ।য় উপস্থিত হন নাই। পুনরায় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়া 
গভর্ণমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে পরীক্ষা গ্রদ/ন করেন । 

কিন্ত পিতৃবিয়োগে অভিভাবক না থাকায় এবং স্বেচ্ছামত আজ এখানে কাল 
সেখানে ক্রমান্বয়ে স্কুল পরিবর্তন ইত্যাদি নানা প্রতিবন্ধকতায় তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পারেন নাই । বিশ্ববিষ্য/লয়ের সহিত সম্বন্ধ তাহার এইখানেই শেষ। 

গিরিশচন্দ্র চিরদিন অধ্যয়নপ্রিয় ছিলেন এবং .বাল্যকাল হইতেই রামায়ণ, 
মহাভারত, কবিকম্বণ চণ্ডী, অন্নবা মঙ্গল প্রভৃতি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন । 
কিন্তু বিশ্ববিষ্তালয়ের অনুমোদিত শিক্ষ। কখনও তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। 
বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের স্বভাব ছিল, তিনি “ভাসা-ভাসা” কিছুই বুঝিতে 
চাহিতেন ন। এবং পারিতেনও না। সকল বিষয়েরই মূল তাৎপর্ধ্য বুঝিতে চেষ্টা 
করিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহার এই প্রকৃতির ঠিক সন্ধান ন! পাইয়া তাহাকে 
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সময়ে-সময়ে তাড়না করিছ্ছেন। আবার বুদ্ধিমান বলা যধ্যে-মধ্যে প্রশংসাও 
করিতেন। দুই-একবার বাৎসরিক পরীক্ষার তিনন পারিতোধিকও পাইয়াছিলেন । 
কিন্ত তাহার ন্যায় প্রতিভাশালী বঁলকের নিকট যেরূপ উন্নতির আশা করা যায়, 
তিনি সেরূপ কৃতিত্ব কখনও দেখাইতে পারেন নাই। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “যদি 
শিক্ষকের! আমায় তাড়না না করিয়া মিষ্ই কথায়, আমি যেরূপে বুঝিতে পারি, সেইরূপ 
বুঝাইয়া দিতেন, তাহাহইলে কিছু শিখিতে পারিতাম। তংপ্রণীত 'নল-দময়ন্তী' 
নাটকে বিদূষদের মুখে তিনি ইহার একটু আভাসও দিয়াছেন। *গরুমশায় শাল! যে 
কান মলে দিলে, নইলে, “ক' খ" শিখতুম 1” 'নলদময়ন্তী”, ৩র অস্ক, ৫ম গ্ভাস্ক। 

তিনি বলিতেন, তাড়না ব1 ভয় প্রদর্শনে কেহ কখনও আমায় কর্শে প্রবৃত্ত বা তাহা 
হইতে নিবৃত্ব করিতে পারেন নাই। পশু চাবুকে বশ হয়_ মানুষ নয়। আমার 
স্বভাব ছিল, জুজুর ভয় দেখাইলে জুঙ্জু দেখিতে আগে ছুটিতাম। ভয়ে আমি কোন 
কারা হইতে নিনুত্ত হই নাই ব! যে কার্ধো আমোদ পাই নাই, সে কাধ্যে কখনই 

প্রবৃত্ত হই নাই। 
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যষ্ঠ পরিচ্ছেদ 

গৃহে অধ্যয়ন 
শী 

১৮১৭ খ্ীষ্টাকে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থ/পিত হইবার পর বাঙ্গালী জীবনে 
ইংরাজী চালচলন বিশেষরূপে প্রভাব বিস্তার করিয়ছিল। কৃতবিগ্িগণ ইংরাজী 
সাহিত্যেরই আদর করিতেন। মুসলমান আমলে পাশীব্ির আদর হইয়াছিল, 

ইংরাজ অভ্যুদয়ে ইংরাজীরই আদর হইতে লাগিল। সুক্ষদশী স্বদেশভন্ক কবি 
রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু) দিব্যচক্ষে তাহা দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন :- 

“নানান দেশে নানান ভাষা, 

বিনা স্বদেশীয় ভাষা, পৃবে কি আশা, 
কত নদা সরোবর, কিবা ফল চাতকীর, 

ধারা জল বিনে কহ ঘুচে কি তুষা ?” 
কবির এ প্রাণের উক্তি প্রথম নিক্ষল হইলেও পরে অনেকে উহার মর্ম উপলব্ধি 

করির়াছিলেন। কবিবর মধুস্থদন বাণী-চরণে বিজাতীয় ফুলে প্রথমাঞ্জলি দিলেও 
আপনার ভ্রান্তি বুঝিয়া সময় থাকিতে সতর্ক হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের জন্মের 
কিছুকাল পূর্ব হইতেই মাতৃভাষার প্রতি বঙ্গবাসীর অনুরাগ ক্রমশ: বদ্ধিত হইতেছিল। 
যে সকল মহাত্মা আধুনিক বঙ্গভাষার স্থট্টিকর্তা, গিরিশচন্দ্রের জন্মের পূর্বেই তাহারা 
প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রতিভাসথ্ধয তখন পূর্ণ গরিমায় দাপ্তি 
পাইতেছে। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতায় “তববোধিনী' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, স্বনাম- 

ধন্য বিষ্ামাগর মহাশয় 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি রচনায় মাতৃভাষার উন্নতিলাধন 
করিয়া বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞতাভাভন হইয়|ছেন। 

গিরিশচন্দ্র বহু পূর্বেই প্রাচীন কবিদিগের কাব্যপাঠে বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষ 
অনুরাগী হইয়ছিলেন। এক্ষণে সামরিক সাহিত্যও যত্র সহকারে পাঠ করিতে 
লাগিলেন। কবিতা লিখিবার তাহার শৈশব হইতেই সথ ছিল, তিনি ঈশ্বর গপ্থের 
অগ্থকরণ করিয়া মাঝে-মাঝে কবিতা লিখিতেন।* 

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষারই সে সময়ে সর্বাপেক্ষা আদর | যিনি ভাল ইংরাজী বলিতে 
ও লিখিতে পারিতেন, সমাজে তিনি মহা সন্মানিত হইতেন। কেমন করিয়া ইংরাজী 

* দমুনারূপ দুইটা কবিতা! উদ্ধত করিলাম £- 
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সাহিত্যে পাত্ডিত্যলাঁভ করিবেন, সেই তাহার ধ্য।ন-জ্ঞান হইল। গিরিশচচ্জ যখন ঘে.. 
কাঁধ্যে ধুঁকিতেন, একটু অতিরিক্ত মারতেই সে কার্য সম্প|দনে প্রবৃত্ত হইঁতেন।- 
বিবাহের যৌতুকে যে অর্থ তিনি পাইয়াছিলেন, অন্ত যুবকের মত তাহা! বিলাস-ব্যমনে 
অপব্যয় না করিয়া! ইংরাজী সাহিত্যের কতকগুলি উংকষ্ট গ্রন্থ সেই অর্থে ক্রয় করিলেন 
এবং গভীর মনে।নিবেশ সহকারে একনিষ্ঠভাবে প1ঠ করিতে লাগিলেন ৷ দিবারাত্র 
কাহারও সহিত মেশেন না, কোথাও বেড়াইতে যান না, সর্বদা পুস্তক লইয়াই থাকেন। 
নিতান্ত অবসাদ উপস্থিত হইলে তাহাদের ছুই-মহল-বাড়ীর অন্দরের সিড়ি দিয়া উঠিয়া 
আবার ঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িতে বসেন। বন্ধু-বান্ধব কেহই তাহার সাক্ষাৎ 
পায় না; বাড়ীর লোকেরা তঁ/হার এতাদৃশ অ।চরণে চিন্তিত হইয়া! পড়িলেন ! এইরূপে 
বংসরাধিক অতিবাহিত হইলে গিরিশচন্দ্র হঠাৎ পড়াশুনা পরিত্যাগ করিলেন । তখন 
তাহার গঙ্গাতীর এবং “নিষ্র্মা'ভাবে পাড়া বেড়ানই একমাজ্ব কাধ্য হইল। এমন সময় 
হঠাৎ একদিন পঙ্দীস্থ ব্রজবিহারী সোম (উত্তরকালে ইনি সাব-জজ হইয়াছিলেন ) নামে 
তাহার জনৈক বন্ধু বলেন, "কি হে, আজকাল যে খুব বেড়াচ্চ, পড়াশুনা আর কর না 
নাকি?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “দেখ, সব বই ভাল বুঝতে পারি না, মাঝে-মাঝে বড় 
আটকায়, স্প্ মানে বোঝা যায় না, তাই বিরক্ত হয়ে পড়া ছেড়ে দিরেছি।” 'ব্রজবাবু 
তখন বি. এ. পাস করিয়াছেন; তিনি বলিলেন, “আমরাই কি সব বইয়ের সব জায়গায় 
বুঝতে পারি, আম।দেরও অনেক জায়গায় আটকায়, ভাবে বুঝে নিতে হয়, তবে এটা 
ঠিক, পড়তে-পড়তে আপনিই বোঝা যায়। আর প্রথম থেকে সমস্ত বুঝে ক'জনেই- 
ব! পড়ে, পড়তে থাক, দেখবে ক্রমে-ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে ।” বন্ধুর কথায় গিরিশচন্দ্র 
আবার উংসাহ সহকারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। উত্তরকালে তিনি বন্ধুর কথার 
মূল্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন । শেষ বয়লে প্রায়ই বলিতেন, “আমার যা কিছু 
শেখা, ব্রজবাবুর জন্য ; ব্রজবাবূর খণ শোধা যায় না।” বস্থপাড়া পল্লীস্ স্বর্গীয় দীননাথ 
বস্থ মহাশয়ও গিরি শচন্দ্রকে পড়াশ্রনা করিবার জন্ত বিশেষরূণ উৎলাহিত করিতেন । 

গৃহে অধ্যয়নে গিরিশচন্দ্রের এই উপকার হয় যে, পরীক্ষার জন্য ব্যন্ত না হইয়।৷ পঠিত 
বিষয় আলোচনা ও চিন্তা করিবার তাহ।র অনেক সময় থাকিত এবং সহজ প্রতিভা 

প্রথন কবিত। 

ধরিয়া মানব-কায়, সমভাবে নাহি যায়, 
হুখ-ছুখ-মাঝে হেলে ছলে । 

কেমন লোকের মন, ছুঃখ নামে অচেতন 
হখলাডে সকলেই ঢলে॥ 

দ্বিতীয় কবিতা । 

নীরব মানব সব লিখি ঘোরতর, 
তখোময় সমুদয় মহাভরধর। 
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শ্বারা অনেক বিষয়ের গ্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন। এই সময় তিনি 
 বিশ্রামকালে প্রায়ই বাঙ্গাপ। ও ইংরাজী উভয় ভাষায় কৃতিত্ব লাভ করিবার জন্য ইংরাজী 
কাব্যের পদ্ভা্বাদ করিতেন । আমর] নিম্নে কয়েকটার অনুবাদ প্রদান কারলাম। 
প্রথমতঃ তিনি অবিকল অন্গবাদের চেষ্টা করেন। 

যথা! :--১০৩-এর “10158 ০ £৯১৪1৪:০*-এর কিয়দংশ :-_ 

[7 0965০ 066] 501160069 8180 2৮/01 09115, 

ড/1)61:6 18685৬01215 0215156 001006617019186101) 06115 

4100 2৬ 217005106 1021815010015 151£105 ) 

৬৬158 0762119 0015 01016 11) 2. ৮6902119 ৬6205 ? 

গভীর নিভৃত হেন ভীষণ মন্দিরে? 
চিন্তাসতী মু্তিমতী বিরাজিত ধীরে, 
বিহরে বিষাদ যথা ভাবন। মগন; 
কেন হেন বিচঞ্চল তপন্ষিনী মন? 

দ্বিতীয়তঃ তিনি ম্বাধীন অনুবাদের চেষ্টা পান। 
যথা :-: 10101 025-এর “4 891190-এর কিয়দংশ :- 

নু 25 186 08০ 9295 9০12 02.1178 

৬10 10110 01890 ০৫ 7100; 

4৯ 020056] 12 02121011196, 

4৯1] 0102, 20০15 120111590. 

৬৬1৭০ 061: 006 £92101175 01110 

9106 0850 ৪. 51500] 19013 

[71 11680 ৮023 01:071)+0 10) 11109 

[199 0:62100160 ০১০: 032 10:001. 

[721৬6 12001801)9 216 50156 2170 0৬০, 

4৯10 11179 10104 6501005 0255. 

৬৬1) 01950 0800, ৮613001009 109৬০? 

৬৬15 02056 000০ 0050 006 56857 

দেখাইতে আশ্বগতি, বেগে চলে আশ্তগতি, 
জলনিধি গরজে ভীষণ) 

রখবেশে ঘন এনে ধেখিল গগন, 

ঘন ধম ঘোর নাদে গভীর গঞ্জপ। 
চমকে চপলা, করে আধার হরণ, 
কন কড় কুলিশের কঠোর নিংম্বর। 
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সম্তাপিতা একাকিনী শিলাতলে বিরহিণী, 
| হেরিলাম শয়নে তখন । 

নয়ন-কযলে বারি, ঝরিছে মুকৃতা সারি, 
বিস্তার জলধি পানে চায়; 

বিবশ। বঞ্জিতা বেশ, আহুল কুঞ্চিত কেশ, 
মনোহর উড়িতেছে বায়। 

বৎসর হয়েছে পাত, নয় দিন তার সাথ, 
'প্াণন।থ এলো না আমার; 

কেন হে হাদয়পন। করিয়ে দারণ পণ, 
জলনিধি হ'তে গেল পার। 

অবশেষে অবিকল বা স্বাধীন অনুবাদ পরিত্যাগ করিয়া, মূল অবিকৃত রাখিয়া, 
অনুবাদের ভাষার মাধুধ্য সংরক্ষণে যত্ববান হন। 

যথা :- 7211.61-র 41001915 ]1,0৮615 ০০19৮৮-এর কিয়দংশ _ 

7956১ 10৬০১ 00০ 500 10901) 550? 

৯00 002 000028১ 00:00 011151)0 516200115, 

(01 0৩ 17009500105 71162 11)1179120, 

০৬ 1 51151: 11576 15 50691070105, 

4৯11 15 1705110. 11 06619 16109 ১ 

9119102 1769505 010 9919. 2180 0ভ/৩111185, 

০৪৮০ 711৩ 015 00100] 00 00০ 1059 

[5 2. 10০-0216 ৪৬০০০] €6111175. 

52056 0176 1119019) 91100 2100 191, 

€01 006 7121 50105 £110105 7 

৭০ 25 0101176 ০৮/1) 1701:1015 216) 

৬৬161) [05 11555 £51015 0171016. 

এস প্রিয় ত্ররাত্বরি, ডুবিল তিমির-অরি, 
চন্দ্রেদয় গোধূলি ভেদিয়ে, 

শুত্র মসজিদের শির, শোভিত রজত নীর, 
ধায় শুভ্র কিরণ বহিয়ে। 

নীরব সকল রব, নিত্রিত মানব সব, 
বুলবুল পাথী শুধু জাগে, 

প্রেমে পুলকিত হিয়া, গোলাপের কাছে গিয়া, 
প্রেম-কথা কয় অনুরাগে । . 

দরস্থিত শ্োতন্বতী, | মরমরি করে গতি, 
আসে ধনী জিনিয়া হুতান; 
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যেইরপ মু রবে, চুম্বন করিহে যবে, 
ছি ছি বলি ফিরাও বয়ান । 

প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের উপর তাহার মতুল নবীনরুষ্ঃ 
-বহ্গর প্রভাব বিশেষক্ধপে পরিলক্ষিত হয় এবং যথাসময়ে আমর সে কথা বলিব। 
এক্ষণে সেই কথা বলিবার সময় আসিয়াছে । কিন্তু তৎপূর্ববে নবীনবাবুর একটু সংক্ষিপ্ত 
পরিচয়-প্রদান আবশ্তক ।- 

নবীনকষ্খবাবু “কলিকাতা এক|ডেমি' বিদ্যালয়ে সগৌরবে পাঠ শেষ করিয়া 
মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় সর্বববিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান ,অধিকার করিয়া 
দশথানি স্বর্ণ পদক লাভ করেন । তৎকালীন গভর্ণর জেনারল লর্ড ডালহোৌসি তাহার 
অসামান্ত প্রতিভা! দর্শনে পরম গ্রীত হইয়া তাহাকে স্বয়ং একখানি স্বর্ণপদক প্রদান 
কবেন। ভাক্তাবীতে তাহার বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। এক সময় দুইটা কঠিন 
রোগীর চিকিৎসাক।লে তিনি বলিয়াছিলেন,- “প্রথম রোগীটার বাচিবার সম্ভাবনা 
নাই, দ্বিতীয় রোগীটা নিশ্চয় বাঁচিবে |” কিন্তু প্রথম রোগীটী আরোগালাভ করে এবং 
দ্বিতীয়টার মৃত্যু হয়। ইহাতে তাহার চিকিৎসাশান্ত্র অসম্পূর্ণ (1792:00৮ ) বলিয়া 
ধারণ। জন্মে । এমনকি বিবেকের বিরুদ্ধে কার্ধ্য কৰিতে তিনি অমম্মত হইয়। চিকিৎসা- 
ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করেন। বাটাতে আমিয়। নান। বিষয়ক গ্রস্থপাঠে অগাধ 
বিদ্যার অধিকারী হন। কয়েক বৎসর পরে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে অতিরিক্ত সহকারী 
কমিশনারের ( দয, 28551502156 000000155101561 ) পন প্রাণ করিয়। বাকীপুরে 

প্রেরণ করেন । এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াও আজীবন তিনি অধ্যয়নশীল ছিলেন । তাহার 
হায় স্বতাক্িক সে সময়ে বিরল ছিল! মিশনরি প্রধান ডফ সাহেব তর্কযুদ্ধে তাহাকে 
হটাইতে না পারিয়া পরিশেষে তাহার সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করেন । 

গিরিশচন্দ্র মধ্যে-মধ্যে মাতুলালয়ে গিয়া তাহার সহিত তর্ক করিতেন। তর্কে 
গিরিশচন্দ্রের তীক্ষ বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাইয়া যাহাতে তাহার পঠ-লিগ্া 
বদ্ধিত হয় এবং নানা গ্রন্থপাঠে অভিজ্ঞত! জন্মে, সেই অগিপ্রায়ে নবীনকুষ্ণবাবু 
একটী কৌশল অবলঘ্বন করিয়াছিলেন। তিনি বহু পুস্তক লইয়া এক সঙ্গে তর্ক 
ন| করিয়া একখানিমাত্র গ্রন্থ অবধলম্থন করিয়া তর্কের হৃষ্টি করিতেন। গিরিশচন্দ্র 
মনে করিতেন, সেই গ্রন্থখানি আয়ত্ত করিতে পারিলেই মাতুলের সহিত তর্কে জয় 
লাভ করিতে পারিবেন।, গিরিশচন্দ্র সেই গ্রন্থ মনোযোগপূর্বক পাঠ করিয়! মাতুলের 
সহিত তর্ক করিতে যাইতেন। নবীনকৃষ্ণবাবু পুনরায় অন্য ছুইখানি গ্রন্থ হইতে নৃতন 
কথা উত্থাপন করিতেন। গিরিশচন্দ্র আগ্রহ মহকারে আবার সেই ছুইখানি গ্রন্থ 
পঠ করিয়া আসিতেন; মনে করিতেন-এইবার জয়লাভ করিব। মাতুল মহাশয় 
আবার অন্ধ গ্রন্থ হইতে নৃতন যুক্তি প্রদর্শন করিতেন । নবীনবৃষ্ণবাবুর এই স্থকৌশলে 
গিরিশচন্দ্র বহু গ্রন্থের গবেষণা-করিয়া গভীর জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলেন। স্থবিখ্যাত 
পণ্ডিত ভাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীধি- 
গণের সহিত উত্তরকালে তিনি অপাধারণ তর্কশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, -. মাতুলের 
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 শিক্ষাদগীন-কৌশলই তাহার সে শক্তির ভিত্তি দু করে। 
এইরূপ অনবরত পরিশ্মের সহিত তিনি ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, দন, প্রাণী- 

তত্ব প্রভৃতি নান! বিষয়ক প্রধান-প্রধান পুম্তকসমূহ পাঠ করিয়া সেই সকল গ্রন্থের 
ভাবরাশি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাহার অধ্যয়নশীল জীবন এইভাবেই আজীবন 
চলিয়াছিল। কলিকাতা প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীর গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াও তাহার 
অধায়ন-তৃষ্াার পরিতৃপ্থি না! হওয়ায়, তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' সদ্ত শ্রেণীভৃক্ত হুন ।' 
এই লাইব্রেরীই তাহার এঁতিহাসিক নাটকগুলির উপকরণ সংগ্রহে বিশেষ সহায়ত 
করিয়াছিল। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 

কবিত্ব-ধিকাশ টু 

, নবশংস ব্যাধ যখন গুমোদরত চক্রবাক মিথুনের প্রতি শর প্রয়োগ করিয়াছিল, 
মহামুনি বান্মীকি যদি সে সময় উপস্থিত ন] থাকিতেন, তাহার ছদয়ে কবিতার উৎস 
ক্ষুরিত হইত না, জগতও রামায়ণ-হধাপানে বঞ্চিত হইত। কার্লাইল বলিয়া- 
ছিলেন, মৃগচুরি অপবাদে সেক্সপীয়রকে যদি দারুণ নির্যাতন সহ করিতে না হইত, 
সেই' নির্ধ্যাতন-ফলে যদি তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া লণ্ডন সহরে না আসিতেন, 
সম্ভবতঃ নাট্যজগতে তাহার নাম অমর অক্ষরে লেখ। হইত না । বাগবাজারে ভগবতী- 
বাবুর বাড়ীতে যেদিন হাফ২আকড়াই আসর হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র যদি সেদিন 
সেখানে উপস্থিত না হইতেন, তাহাহইলে বোধকরি সওদাগর অফিসের খাতাপত্র, 
লইয়াই তাহার জীবন অতিবাহিত হইত। 

একদিন বাগবাজার বস্থুপাড়ায় ৬ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে 

হাফ-আকড়াই উপলক্ষে বিশেষ সমারোহ হয়। সে সময়ে কলিকাতার ধনাঢা ও 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাফ-আকড়াই সঙ্গীতের বড়ই আদর ছিল। বনুসংখ্যক 
ভদ্র দর্শক সমাগষে এরূপ জনতা হয় যে নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অতি 
কষ্টে সেই ভীড় ঠেলিয়া বাটাতে প্রবেশ করিতে লাগিলেন । এমন সময় সামান্য পরিচ্ছাদ- 
ধারী জনৈক ভব্রলোক দ্বারে আসিয়৷ উপস্থিত। তাহার আগমনে জনতামগ্ুলীর' 
মধ্যেই মহা উল্লাস ও মহ! অভ্যর্থনার ধুম পড়িয়া! গেল, জনতা! আপনা-আপনি অপ- 
সারিত হইয়া তাহার প্রবেশের পথ করিয়া দিল, শত-শত সন্তরান্ত ব্যক্তি তাহার 

'অভ্যর্থনার নিমিত্ত ছুটিয়া আসিলেন। ইনিই কবিবর ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ;_ হাফ-আক- 
ডাইয়ের গান ধাধিবার জন্য আহত হইয়াছিলেন। কবিবরের এইরূপ সম্মান দেখিয়া 
কিশোরবয়ন্ক গিরিশচন্দ্র মনে কৰি হইবার সাধ জাগিয়া উঠে। 

ইহার পরই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুধ্ের সম্পাদিত 'প্রভাকরে'র গ্রাহক হন। পূর্ব্বেই 
বলিয়াছি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং তৎকাল- 

প্রকাশিত অন্ান্ত প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়! বাঙ্গাল! ভাষার প্রতি তীহার 
বিশেষ অনুরাগও জন্মিয়াছিল। এক্ষণে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে অন্তরে গুরুরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার পদাচুসরণে কবিতা রচন। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বভাবের 

প্ররোচনায় গিরিশচন্দ্র পূর্ধের কবিতা! লিখিতেন, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে তাহার, 
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উৎসাহ শতগুণে বদ্ধিত, হইল! বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য পুর্ধাহুপুর্থস্পে আলোচনা 
করিতে লাগিলেন এবং ভাষায় আধিপত্য লাভ করিবার জন্য ইংরাজী কবিতার 
অন্ুবাদ৪ করিতে লাগিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে অভিজ্ঞতালাভের নিমিত্ত এ সময়ে 
তাহার একান্তিক যত্র এবং দৃঢ় অধ্যবলায়ের কথা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে বণ্রিত 
হইয়াছে । নানা বিষয়ক গ্রন্থপ।ঠে মতত নিবিষ্ট থাকিলেও তাহাকে যে কবি হইতে 
হইবে এ কথা তিনি ভুলেন নাই । সময় বা সুযোগ পাইলেই কবিতা বা গীত রচন। 
করিতেন। যে সকল কবিতা বা গীত তাহার ভাল লাগিত, তাহা বন্ধুবান্ধবর্দিগকে 
শুনাইতেন; আর যাহা তাহার নিজেরই ভাল লাগিত না তাহা তৎক্ষণাৎ ছিড়িয়। 
'ফেলিতেন। বস্ততঃ তৎকাল-রচিত কবিতা বা একথানি গীতও তিনি যত্বে রক্ষা করেন 
নাই। এ সম্বন্ধে ১৩০৭ সালের পৌষ মাসে মিনার্ভ| থিয়েটারে বঙ্গ নাট্যশালার 
সাম্ংসরিক উৎসব-সভায় নাট চা ্্য শ্রীনুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয় বক্ততাকালে বলিয়া- 
ছিলেন, “গিরিশবাবু যে সকল কবিতা ও গান বাধিয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি 
আমর! যত্বে রক্ষা করিতাম, তাহা হইলে বহুদিন পূর্বে কবি হইয়া যাইতাম।” 
গিরিশচন্দ্রের যে দুই-তিনখনি গীত মনে ছিল, তাহার মুখে শুনিয়। মংসম্পার্দিত 
গিরিখ-গী তাবলি'তে বহুদিন পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে নিষ্বে, 
উদ্ধত করিলাম :-- 

(১) গিরিশচন্দ্রের সর্বপ্রথম রচিত গীত :_ 
স্থখ কি সতত হয় গণয় হলে । 

স্থখ-অন্থুগামী ছুখ, গোলাপে কণ্টক মিলে ॥ 
শশী প্রেমে কুমুদিনী, প্রমো দিনী উন্না্দিনী, 

তথাপি ঘে এক[কিনী, কত নিশি ভালে জলে ॥ 
(২) সেক্সপীয়রের “3০ £০১০” নামক সনেট ( চতুদ্দিশপদাবলী কবিতা) হইতে 

নিয়লিখিত গীতটি রচিত হয়। গিরিশচন্দ্রের স্মরণ ন। থাকায়, সম্পূর্ণ গীতটা প্রকাশ 
করিতে পারি নাই ।- বারে গোলাপ জেনে আয়, সে কেন আল।প করে না। 

ন্নন্দরী বিনা সে নারী, অন্ত কারে আদরে না ॥ 
যগ্পি যৌবন ভরে, আমারে মে অনাদরে, 
শুকা'য়ে দেখা'য়ো তারে, যৌবন চিরদিন রবে না ॥ 

(৬) স্বগীয় কালীগ্রসন্গ সিংহ মহোদয়ের “দিবা অবসান হেরি' শীর্ষক গীতেব 
অন্থকরণে রচিত ।- 

ভ্রমর বিষগ্ন মন, নলিনী মলিনী হেরে । 
কুমুদিনী প্রমো।দিনী হাসি-হাসি ভাসে নীরে ॥ 
নিশারপা নিশচরী, তিমির-বসন পরি, 
স্বভাবে ঘেরিল হেরি, আলোক লুকায় ডরে ॥ 
জোনাকী জালিয়ে আলো আধারে পরায় মাল” 
তারকা হীরক সম, ঝকিল গগন "পরে ॥ 
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(৪) নাট্াচার্ধ্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বনু মহাশয়ের নিকট গিরিশচন্দ্রের 
যৌবনকালের রচিত নিয়লিখিত গীতটা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ।- 

কথায় যদিও কিছু বলনি কখন। 
কখনো! কি কোন কথা বলেনি তৰ নয়ন ॥ 
যে কথা বলেছে আখি, ভূলিয়ে গিয়েছ না কি; 
ইসাদি আছে হদয়, শুধালে হবে স্মরণ ॥ 

গিরিশচন্দ্রের মাতৃভাষায় কিরপ অনুরাগ ছিল, এবং বাঙ্গাল! ভাষ! যে হাদয়ের সকল 
ভাব, সকল উচ্চ চিন্তা প্রকাশ করিতে সক্ষম, তাহা তিনি এই সময় একটী কবিতায় 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । কবিতাটী বস্কাল পূর্বে রচিত হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের স্মরণ 
ছিল না। তাহার মুখে যতটুকু শুনিয়াছিলাম, তাহাই নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :- 

দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার; 
কোন্ ভাষে বাক্য-ভাবে হেন সংযোজন? 

মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমল-কলি, 
কোন্ ভাষে কুগ্ধবনে কোকিল কুহুরে ? 

কালের করাল হাসি, দলকে দামিনী রশি, 
নিবিড় জলদজাল ঢাকে বা অন্বরে? 

এই কয়েক ছত্র কবিত। এবং উদ্ধত গীতগুলি পাঠেই গিরিশচন্দ্রের কবিত্ব-বিকাশের 
পরিচয় পাওয়া যায়। 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 

যৌবনে গিরিশচন্দ্র 

গিরিশচন্দ্র নিবিষ্ট মনে ও. পরম উৎসাহে কাব্)শাস্ত্র আলোচনা! করিতেন সত্য” 
কিন্তু যৌবনের প্রাক্কালে মাথার উপর অভিভাবক না থাকিলে চরিজ্রে যে সকল দোষ 
ঘটে, গিরিশচন্দ্রে তাহ! অনেক পরিমাণে দেখ! দিয়াছিল। পানদোষ ঘটিল, সঙ্গে- 
সঙ্গে স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্চৃঙ্খলতা, হঠকারিত1)-পাড়ায় একটা বওয়াটে দলের হাটি 

হইল- গিৰিশচন্ত্র তাহার নেতা। তুবড়িওয়ালা, সাপুড়ের সঙ্গে কখনও বাণ 
থেলিতেছেন, কখনও অত্যাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসী দিগকে দণ্ড দিতেছেন;* আবার কাহারও 
বাটাতে, লোকাভাবে মৃতের মৎকার হইতেছে না, গিরিশচন্দ্র অগ্রগামী হুইয়৷ আপনার 
দল লইয়া! দাহকার্ধয সম্পন্ন করিতেছেম। পাড়ায় কোথায় পীড়িত ব্যক্তির লোকাভাবে 
শুষা হইতেছে না, অর্থাভাবে উষধ-পথ্য জুটিতেছে না, গিরিশচন্দ্র আপনার দলের 
ভিতর চাদ! সংগ্রহ করিয়া গষধ-পথ্য দিয়া তাহার সেবা করিতেছেন ।ণ গিরিশচন্দ্র 
ভ্রাত। হাইকোর্টের উকীল ত্বর্গায় অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় এতদ্প্রসঙ্গে বলিম্বাছিলেন - 
“কিন্ত এ সকল সৎকাধ্য সত্বেও অভিভাবকশূন্য উচ্ছৃঙ্খল যুবককে প্রতিবাসীগণ 'বয়াটে' 

বলিত অথবা তাহাকে 900:60186 করিতে পারিত ন!। তাহারা মেজদাদার নিকট: 

উপকার পাইলেও তাহাকে পছন্দ করিতেন ন।1” 
গিরিশচন্দ্র বরাবরই একগুয়ে প্রকৃতির ছিলেন ;_ যাহ! তিনি উচিত বিবেচনা 

করিতেন, কাহারও কথায় তিনি লক্বল্চ্যুত হইতেন ন1। সামাজিক ভয় বা দণ্ডে তিনি 

* এই সময়ে ভওড সন্নযাীগণ মধ্যান্ধে যে সময়ে পুরুষের! অফিসে যাইত, সেই সময়ে গৃহস্থের 
বাটাতে প্রত্শে করিয়া শ্বরীলোকদের প্রতি নানাক়প অত্যাচার ও ভয় প্রার্শন করিয়! অর্থ ও বস্তাদি 

'আদায় করিত। গিরিশচন্ত্র, যাহাতে এই অত্যাচারী ও ভঙ সঙ্গ্যামীগণের পাড়ায় আস! বন্ধ হয়, 
তদ্বিষয়ে চেষ্ট! করিতেন। ৃ 

1 এই জেগীর বওয়াটে দলের প্রতি তাহার আজীবন একটা টান হিল । তাহার 'বলিদান নাটকে 
সন্তবিধব! অসহায়! হিরগ্নয়ীর মুখে ইহার একটু আভাম দিয়াছেন। যখ!-হিরগরয়্ী বলিতেছে :- 
*জাঁহা, এই গরীধ জনাধ! (প্রতিবেশিনী )-এ খবর নিতে এসেছে, কিন্ত পাড়ার কেউ উ'কি মারলে 
ন1। পাড়ায় যাধধের বয়াটে বলে, তার! কাধে করে সৎকার ক'রতে নিয়ে গেল, কিন্ত পাড়ার 
ভররলোক কেউ উকি মারলে না। কি করবে -কি হবে!” ইত্যাদি । 'বলিদান'। ওয় অঙ্ক, ৫ম 

গর্তা্ষ। | 
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কদাচ বিচলিত হইতেন ন! ; যাহ! ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন । একদিন পল্লীস্থ 
হীরালাল বন্থর পু্করিণীতে কোনও একটি ভত্রলোক ডুবিয়! মারা যায়। তাহার 
আত্মীয়-স্বজনের! কেহই ভয়ে পুকুরে নামিয়া লাশ তুলিতে সম্মত হয় না। গিরিশচন্দ্র 
যখন দেখিলেন, পুলিশ আসিয়া মুদ্ষফরাস ছারা! সেই ভ্পলোকের লাশ তুলিবার ব্যবস্থা 
করিতেছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজেই পুকুরে লাফাইয়া 
পড়িয়া সেই ম্কীত বিকৃত লাশ অতি কষ্টে উপরে তুলিয়া আনিলেন এবং নিজেই 
উদ্যোগী হইয়া তাহার দলবল ডাকিয়া মৃতদেহ হাসপাতালে লইয়া গেলেন এবং পরীক্ষা 
শেষ হইলে দাহকা্ধ্য সম্পন্ন করিয়া! বাটা ফিরিয়৷ আমিলেন। 

আর-একটী ঘটনা তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম,- তিনি একদিন সন্ধ্যার পূর্বে গঙ্গা- 
তীরে ভ্রমণকালীন রসিক নিয়োগীর ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের ঘরে একটি মুমূর্র আর্তনাদ 
শুনিতে পাইলেন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়। দেখিলেন, একটি মুমূর্ একা খাটে 
শুইয়৷ আছে, আত্মীয়-ন্বজন কেহই নিকটে নাই। অনুসন্ধানে জাত হইলেন, বৃদ্ধের - 
নিকট আত্মীয় কেহই নাই, যাহারা লইয়া আশিয়াছিল, মৃত্যুর বিলম্ব দেখিয়া 
তাহারা বাটী চলিয়৷ গিয়াছে ; এখনও পধ্যস্ত কেহই ফিরিয়া আসে নাই। গিরিশ 
দেখিলেন, রোগীর ক শুফ হইয়া আসিয়াছে, একটু জলের জন্ত আর্তনা্ করিতেছে। 
তাড়াতাড়ি একটু গঙ্জাজল মুমৃযুবর মুখে দিয়! তিনি ছুগ্ধের জন্য অনতিদুরস্থ বাড়ীর 
দিকে ছুটিলেন। সে সময় আকাশে একখানা ঘনকুষ্চ মেঘ উঠিতেছিল _ বাড়ীতে 
আসিতে-আদিতেই ভয়ঙ্কর বঝাড়-বৃষ্টি আরভ্ত হইল। বৃষ্টি একটু মন্দীভূত হইবামাক্র 
গিরিশচন্দ্র দুগ্ধ লইয়! বাটা হইতে বাহির হুইয়। পড়িলেন। তখন রাত্রি হইয়াছে, গভীর 
অন্ধকার, ঘন-ঘন মেঘ গঞ্জন করিতেছে, থাকিয়া-থাকিয়া৷ বিদ্যুৎ ঝলমিতেছে, পথ 
জনমানবহীন - গিরিশচন্দ্র গঞ্গাযাত্রীর জন্য দুগ্ধ হস্তে ছুটিলেন। বলা বাছল্য--সে 
সময়ে পথে আলোরও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না এবং রাস্তাঘাটে পুলিশ গ্রহরীরও তেমন 
স্ব্যবস্থা ছিল ন|। 

দ্বারের নিকট আসিয়া! বিছ্যতালোকে দেখিলেন _ দ্বার বন্ধ, একটু ঠেলিলেন, 
খুলিল না; ভাবিলেন হয়ত মুমূর্ুর লোকেরা আমিয়াছে। ভাকিলেন-কেহ উত্তর 
দিল না। এবার জোর করিয়া দোর ঠেলিতে ঘার খুলিয়া গেল, সঙ্গে-সঙ্গে একখানি 
কঠিন শীতল শীর্ণ হস্ত সেই অন্ধকার গৃহ হইতে আসিয়া তাহার স্বদ্ধের উপর পড়িল। , 
গিরিশচন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে বিছ্যুৎআলোকে 
দেখিতে পাইলেন, সেই মুমুযু বিরত মুখভঙ্গী করিয়া ঈষৎ বস্ধিম্ভাবে দরজায় পিঠ 
দিয়! দাড়াইয়া রহিয়াছে । গিরিশচন্দ্র মুমূযু'র হস্ত ধরিয়া তুলিবামান্ত বুঝিজেন, বহুক্ষণ 
রোগীর মৃত্যু হইয়াছে । বোধহয় বিকারের খেয়ালে খাট হইতে উঠিয়া দরজার কাছে 
আসিয়াই দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে । তিনি আর স্থির থাকিতে 
পারিলেন না। ছুটিয়! চলিয়া আমিলেন। একপ ঘটন। তাহার বাস্তব-জীবনে ঘটিলেও 
তৎপরে. বহু মুমুযন সেবা! একাকী করিতে তিনি ভীত হন নাই। 



ূ অফিসে প্রবেশ 

জাঁমাতার ভাবগতিক দ্রেখিয়া নবীনবাবু গিরিশচন্জকে কর্দ শিখাইবার জন্য 
আযাট্কিন্সন টিলটন কোম্পানীর অফিসে শিক্ষানবীশরূপে বাহির করিলেন । তিনি 
উক্ত অফিসে বুককিপার ছিলেন, বুককিপারি কাজের তখন বড় আদর। নবীনবাবু 
গিরিশচন্দ্রের পিতা নীলকমলবাবুর নিকট বুককিপারের কার্ধ্য শিখিয়া ছিলেন ।- 
এক্ষণে শ্বশতর-জামাত৷ সম্বন্ধ ব্যতীত গুর-পুজ্রের আবার গুরু হইলেন। প্রথম পরিচ্ছেদ 
লিখিত হইয়াছে, নীলকমলবাবু সে সময়ে একজন স্প্রসিদ্ধ বুককিপার বলিয়! প্রতিষ্ঠা- 
লাভ করিয়াছিলেন। তাহার প্রবর্তিত “ডবল এটি, আযকাউন্ট সিস্টেম কলিকাতার 
সকল সওদাগরী অফিসেই প্রচলিত হয়। পিতৃ-কীত্তির অধিকারী হইবার নিমিত 
গিরিশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহিত হুইয়া উঠিলেন। তাহার প্রতিবেশী দিগম্বর দে একজন 
খ্যাতনামা বুককিপার ছিলেন। গিরিশচন্দ্র যেরূপ অফিসে কাজকর্শ শিখিতে লাগিলেন, 
সেইরূপ দিগম্রবাবুর বাটাতে গিয়া তাহার নিকটও যত্রসহকারে বুককিপারের কার্ধ্য 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতার গুণ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র 
একজন স্থনিপুণ বুককিপার বলিয়। গণ্য হইয়াছিলেন। 



নবম পরিচ্ছেদ 

্ নাট্য-জীবনের স্ত্রপাত 

সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার ভিত্তি খনন হইতে আরম্ত করিয়া! গিরিশচন্্র 
তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত- প্রায় অর্ধশতাব্ীকাল - একাস্তিক সাধনায় বঙ্গ-বক্গ- 

ভৃমিকে নবনব রূপ ও রসে অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী করিয়! গিয়াছেন। নাট্যশালার 
সহিত ত/হার কর্মজীবন বিশিষ্টরূপ গ্রথিত। এ নিমিত্ত কিরপে তাহার নাট্য-জীবনের 
সুত্রপাত হইল, তাহা লিখিতে হইলে পূর্ববর্তী নাট্যশালার কতকটা পরিচয় দিতে হয়। 
পাঠক্গণের অবগতির নিমিত বজ-রঙ্গালয়ের জন্মবৃত্বান্তের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান 
করিলাম ।- 

প্রাচীন ইতিহাস 

১৭৮৭ শ্রীষ্টান্বে হেরামিম লেবেডেফ নামক জনৈক রুসিয়া-নিবাসী পর্যটক 
কলিকাতায় আসিয়। বছুদিন বাস করিয়াছিলেন। গোলকনাথ দাম নামক একজন 
ভাষাবিদের নিকট তিনি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া 76 10/8£%188 এবং 1,008 $৪ 
£/6 7388 100০ নামক ছুইখানি ইংরাজী নাটকের বাঙ্গালা অন্গুবাদ করেন। 
গোলক বাবুর সাহায্যে তিনি বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহপুর্বক ১৭৯৫ ও 
৯৬ খবষ্টাবে, ২৫ নং ডোমতলায় পুরাতন চিনাবাজার মধ্যস্থ একটা গলিতে “বেঙ্গনী 

' থিয়েটার নামে একটা রঙ্গালয় নির্মাণ করেন এবং টিকিট বিক্রয় করিয়া ছুইরান্তি 
7)/88%8৫ নাটকের অভিনয় পর্য্যস্ত করাইয়াছিলেন। ইহাই হইল বঙ্গীয় নাট্যশালার 
প্রাচীন ইতিহাস। 

প্রসিন্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমরেন্ত্রনাথ রায় মহাশয় লেবেডেফের এই বাঙ্গালা 
থিয়েটারের সংবাদ বাক্ল্যাণ্ডের 1010507275 0/ 17251810477) হইতে 

অন্বাদ করিয়! বাঙ্গাল! কাগজে প্রথম প্রকাশ করেন। ১৩২৮ সাল, ২২শে জয্ঠ, 
রবিবার তারিখে 'বাসস্তী' নায়ী সচিত্র সাধাহিক পত্রিকায় "পুরাতন প্রসঙ্গ" শীর্ষক 
প্রবন্ধে বাঙলার আমি নাট্যকার” বলিয়া এই প্রবন্ধ মুক্রিত হয়। তংপরে 
05/08//0 76548 মাঁসিকপতরে পণ্ডিত 0, 4, 0315:507) প্রফেসর শ্রীযুক্ত 
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শৈলেননাথ মিত্র ও আর্য শ্রীযুক্ত শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ কর্তৃক লিখিত: 
প্রবন্ধে এতদ্সম্বন্ধে আরও অধিক আলোচিত হয়। সম্প্রতি হ্সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 
হেমেন্্নাথ দাশগুপ্ত ও অধ্যাপক শ্রীধুক্ত অমুলাচরণ বিগ্যাভৃষণ মহাশয়ন্বয় যথেষ্ট 
পরিশ্রম করিয়া লেবেডেফের থিয়েটারের বহু তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। 

- বাহ! হউক বঙ্গ-রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূল ইংরাজ। ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়াই 
বাঙ্গালীরা রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া দৃশ্তপটাদি সংযোগে থিয়েটার করিতে শিখেন। 
“মাইকেল মধুন্দন দত্তের জীবন-চরিত'-লেখক স্বপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বন্ধ মহাশয় 
বলেন, ইংরাজের! প্রথমে “চৌরাঙ্গী থিয়েটার” নামক 'একটা থিয়েটার স্থাপন করেন। 
৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্তায় দুই-একজন সন্্ান্ত বাঙ্গালীর কদাচ-কখন গমন ব্যতীত 
সাধারণ বাঙ্গালী দর্শক তথায় যাইতেন না। ক্রমশঃ ইংরাজের রুজ্যবৃদ্ধি এবং তৎস্ষে 
বহুসংখ্যক ইংরাজের এদেশে আগমনে তাহাদের নাট্যশালারও সংখ্যা এবং শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হয়। ইংয়াজদের পী1-স্থ ছি? (5819 90901) নামক থিয়েটারটী মে সমর 
সর্বাপেক্ষা গ্রতিপত্িশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সাধারণ বাঙ্গাপীর! এ সকল থিয়েটারে 
না যাইলেও অনেক গণ্যমান্ত বাঙ্গালী যাইতেন। এতাবৎ তাহার! ধাত্রা, পাচালি, 
কবির লড়াই প্রভৃতি লইয়াই আমোদ উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, অভিনয়ের সঙ্ষে- 
সঙ্গে দৃষ্ইপট পরিবর্তন কখনও দেখেন নাই। ইংরাজী থিয়েটারের এই নৃতনত্ব দর্শন 
করিয়া দেশীয় নাটকের প্রীবৃদ্ধিসাধনে অনেকে উৎসাহিত হইয়া উঠেন। 

১৮৩১ খ্রীষ্টাবে কলিকাতা, শ্ামবাজার-নিবাসী নবীনচন্দ্র বন্থ নামক জনৈক ধনাঢ্য 
ব্যক্তি বিস্তর অর্থব্যয়ে তাহার বাটীতে কবিবর ভারতচন্তর রায় গুণাকরের “বিগ্যাস্থন্দর 
কাব্য' নাটকাকারে. পরিবন্তিত করাইয়! অভিনয় আয়োজন করেন। তৎকালীন 
ইংরাজী থিয়েটার ব!-আধুনিক নাট্যশালার ন্যায় অস্থিত দৃশ্তপটাদি ব্যব্ধত না হইলেও 
এই অভিনয়ে বিশেষ নৃতনত্ব ছিল। নাট্যোক্লিখিত দৃশ্তগুলি সেই বৃহৎ ভবনে নানা 
স্থানে সক্ছিত হইয়াছিল । একস্থানে -বীরসিংহ রায়ের রাজসভা ; একস্বানে _ সুন্দরের 
বসিবার জন্য বকুলতলা ; একস্থানে _ মালিনীর গৃহ ; বাটার শেষ ভাগে মশান, এইরূপ 
নঙ্জিত হইত এবং প্রত্যেক দৃশ্যের সম্মুখে আসনের ব্যবস্থা থাকিত। দৃশ্য পরিবর্তনের 
সঙ্গে-দ্গে দর্শকগণকেও অন্ত দৃশ্যের সম্মুখস্থ আসনে গিয়া উপবেশন করিতে হইত । এই 
অভিনয়ে স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকাগুলি বারাঙ্গন! কর্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। এই অপূর্ব 
অভিনয় দর্শনে সাধারণে মুগ্ধ হইলেও ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য সম্প্রধায় বিস্ভান্ুন্দরের 
অঙ্গীলতা এবং বেশ্যা লইয়া অভিনয় সম্বন্ধে লংবাদপ্জে আন্দোলন করেন। 

পর বৎসর ১৮৩২ আষ্টাবে ৬ প্রসন্নকুমার ঠাকুর তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের গ্র্ষেদর 
উইললন লাহেব কর্তৃক “উত্তররামচরিত' নাটকের ইংরাজী অগ্র্বাদ-তাহার শুড়োর 
বাখানে অভিনয় করান। শ্বয়ং উইলসন সাহেবের শিক্ষকতায় সংস্কৃত ও হিন্মু কলেজের 
ছাত্রগণ ইহাতে অভিনয় করিয়াছিলেন । | 
..:ক্ষমে বিগ্তালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয় সংক্রামিত হইয়! উঠিয়াছিল। 
কলিকাতায় সেই সময় হিন্দু কলেজ ও ওরিয়েন্টাল লেমিনারী - এই তুইটা বিভালয়ই 
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বিখ্যাত ছিল। কাণ্চেন রিচার্ডমন সাহেব হিন্ছু কলেজে এবং হার়মান্ জেক্রয় নামক 
জনৈক ফরাসী ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে সে সময়ে প্রধান শিক্ষক ছিলেন, ইহারা 
উভয়েই নাট্যকলাবিদ্ ছিলেন। ইহাদেরই উৎসাহ ও যত্বে ছাগণের হ্থায়ে 
অডিনয়াছরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে । | 

ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে ছাত্রগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েপ্টাল থিয়েটারের আদর্শে 
কয়েক বংসর ধরিয়া নানাস্থানে ইংরাজ'তে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি অভিনীত হইতে 
লাগিল। কিন্ত ইংরাজী ভাষায় অভিনয় হওয়ায় জনসাধারণ নাটকীয় রসাস্বাদনে বঞ্চিত 
হইত। অভিনয়োপযোগী ষে সময় বাঙ্গাল! নাটকও হিল না। “বিষমঙ্গল' ও 'ভতবার্জন, 
নামক ছুই-একথানি নাটক ছিল, তাহাতে আবার দৃশ্ত-বিভাগ ব! প্রবেশ-প্রস্থানও 
লিখিত ছিল না, ভাষাও মাঞ্জিত নছে। পাশ্চাত্য নাটকসমূহের বসাম্বাদ করিয়! 
শিক্ষিতগণের তাহাতে তৃষ্চি না হওয়ায় কলিকাতায় অনেক সন্তান্ত ব্যক্তি নিজ-নিজ 
গৃহে ইংবাজী নাটকের অভিনয় করাইতে লাগিলেন । 

শুভক্ষণে বিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ব মহাশয় 'কুলীনকুলসর্ববন্ধ' 
নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সাধারণের নিকট এই নাটকখানি অতিশয় 
সমাদৃত হুইয়াছিল। যে মহান উদ্দেস্তে এই নাটকথানি বিরচিত হয়, তাহার ইতিহাস 
এইরূপ :- 

রঙ্গপুর জেলায় কু্তীগ্রামের জমীদার দেশহিতৈষী, সগ্থায় কালীচন্ত্র রায়চৌধুরী 
মহাশয় তৎকালীন কৌলীন্য ও বহবিবাহ-প্রথায় বঙ্গ-সমাজের দিন-দিন অধঃপতন 
দর্শনে বিশেষরূপ ব্যঘিত ও চিন্তাকুল হন। তিনি দেশের এই অনিষ্টকারিত! 
সাধারণের মর্টে-মর্শে উপলক্ধির নিমিত্ত একটা কৌশল অবলম্বন করেন। কালীবাবু 
'রক্পুর বার্তাবহ' সংবাদপত্রে নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন :- 

"বিজ্ঞাপন । 
৫০ পঞ্চাশ টাকা পারিতোধিক । 

এই বিজ্ঞাপন দ্বার! সর্বসাধারণ কৃতবিদ্ মহোদয়গণকে বিজ্ঞাত কর| যাইতেছে, 
ধিনি সললিত গৌড়ীয় ভাষায় ছয় মাস মধ্যে “কুলীনকুলসর্ববন্বথ নামক একখানি 
মনোহর নাটক রচনা করিয়া রচকগণ মধ্যে সর্বোৎকষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন, তাহাকে 
সঙ্কল্পিত ৫০. পঞ্চাশ টাকা পারিতোধিক প্রধান করা যাইবেক। 

রঙ্গপুর পং কু্তী প্রীকালীচন্ত্র রায়চৌধুরী - কুণ্ডী পং জমীদার | 
বঙ্গা্ ১২৬০ স।ল তারিখ ৬ কান্তিক।” 
পণ্ডিতবর রামনারায়ণ তর্করত্ব মহ!শয়ই সগৌরবে এই পারিতোধিক লাভ 

করিয়াছিলেন। 
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ধনাচ্য-ভবনে সখের থিয়েটার 

১৮৫৭ শ্রীষ্টাবষে কলিকাত। পাথুরিয়াঘাটা, চড়কভারঙ্গায় জয়রাম বস[কের বাটাতে 
উক্ত নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। অভিনয় সর্বসাধারণের এরূপ ছ্থায়গ্রাহী হইয়াছিল 
যে, ধনাঢ্য ও গণ্যমান্ ব্যক্তিগণ তাহাদের ভবনে ইংরাজী নাটকাভিনয়ের পরিবর্তে 
বাঙ্গাল! নাটকাভিনয়ে উৎসাহিত হুইয়া উঠেন। 

উক্ত বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৭ গ্রীষ্টাব পর্য্যন্ত কলিকাতায় বছ ধনাঢ্য- 
ভবনে বাঙ্গালা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য _ 
(১) সিমলায় ছাতুবাবুর বাটাতে "শকুস্তলা' অভিনয়, (২) মহাভারত-অন্ুবাদক 
কালীগ্রসন্ন মিংহের বাটীতে 'বেণীসংহার' অভিনয়, (৩) পাইকপাড়ার রাজ! প্রতাপ- 

নারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগেছিয়া উদ্যান-ভবনে 'রত্বাবলী, ও “শশিষ্ঠা'র 
অভিনয়, (৪) সিম্দুরিয়াপটার ৬গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে আচাধ্য কেশবচন্দ্ 
সেনের উদ্ঠোগে “বিধবাবিবাহ? অভিনয়, (৫) মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
পাথুরিয়াঘাট রাজবাড়ীতে “মালবিকাগিমিত্', “বিষ্তাহুন্দর, 'মালতীমাধব' 'রুক্রিণী- 
হরণ, “বুঝলে কিন? প্রভৃতি, (৬) জোড়ানীকে। ৬দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাটীতে 
'নব-নাটক”, (৭) শোভাবাজার রাজবাড়ীতে “কষ্চকুমারী', (৮) বটতলার জয় মিত্রের 
পুত্র পাঁচকড়ি মিত্রের উদ্ভোগে তাহাদের অপার চীৎপুর রোডস্থ পুরাতন বাড়ীতে 
পল্মাবভী, (৯) কয়লাহাটায় (রতন সরকার গার্ডেন স্রীট ) শ্ামলাল ঠাকুরের দৌহিত্র 
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে “কিছু কিছু বুঝি”। 

হুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয়, নাট্যাচার্ধ্য কেশবচন্তর 
গঙ্গোপাধ্যায় ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ নাট্যকলাবিদ্গণের সাহায্যে 
তৎসম্পার্দিত “অনশন” নামক মাসিকপত্রে, শ্তামবাজারের নবীন বস্থুর বাটীতে 
ণবিষ্তাহুম্দরে'র অভিনয় হইতে আরন্ত করিয়া কলিকাতার ধনাঢা-ভবনে অভিনয়ের 
ইতিবৃত্ত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেন। ৃ 

উল্লিখিত ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের ভবনে নাটকাভিনয়ে দৃশ্তপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ 
বহু ব্যয়েই প্রস্তুত হইত এবং শিক্ষিত অভিনেতারও অভাব হইত না। স্থতরাং 
তাহাদের অভিনয় দেখিবার জন্য সাধারণের যে বিশেষ আগ্রহ জন্সিবে, তাহাতে আর 
আশ্চধ্য কি? কিন্তু বড়লোকের বাটাতে সখের থিয়েটার- অধিক জনতায় পাছে 
অভিনয়ের ব্যাঘাত ঘটে, এ নিমিত স্থানোপযোগী নিদিষ্ট সংখ্যক ফ্রি টিকিট বিতরিত 
হইত- তাহার অধিকাংশই তাহাদের আত্মীয়-্থজন, বন্ধু-বান্ধব _ এবং উচ্চপদস্থ মান্- 
গণ্য ব্যক্তিদের দিতেই ব্যয়িত হইত; স্থতরাং নাট্যামোদী গৃহস্থ ভদ্রলোকের অভিনয় 
দশনের নিমিত্ত টিকিট সংগ্রহের চেষ্ট। প্রায়ই ব্যর্থ হইত। আত্মসন্ত্রম-জ্ঞানহীন কোনও. 
ব্যক্তি বিনা টিকিটে রক্ষভবনে প্রবেশের চেষ্টা করিলে, দ্বারবান কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, 
বহিষ্কত ছইত,।“ 

গিরিশচজ্জ গল্প করিতেন, পাথুরিয়াঁঘাটায় ঠাবুব্রবাড়ীতে থিয়েটার দেখিবার এক- 

৪৮ 



খানি টিকিট সংগ্রহ করিয়৷ আমাদের বন্ুপাড়ার একটা ভদ্রলোক, সগৌরবে সেই 
টিকিটখানি প্রত্যেক লোককে দেখাইয়া বেড়াইতেন এবং কিরূপ বুদ্ধিকৌশলে _ কিরূপ 
যোগাড়-ষন্ত্র করিয়া! তিনি টিকিটখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার গল্প করিয়া 
পল্পীবাসিগণকে অবাক করিয়া দিতেন। 

যুবক গিরিশচন্দ্র মনে এ প্রকারে অভিনয় দর্শন করিবার পরিবর্তে, এইবপ যদ্দি 
একটা থিয়েটার করিতে পারেন, সেই বাসনাই প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থের সন্তান - এত অর্থ কোথায় পাইবেন? মনের আশা মনেই থাকিত। কিছুদিন 
পরে তীহার সেই ইচ্ছা! কার্ধ্যে পরিণত করিবার স্থযোগ উপস্থিত হইল। তাহার 
প্রতিবাসী স্বগাঁয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ বাটাতে একটা কনসার্টের দল বসাইয়া- 
ছিলেন। গিরিশবাবু মধ্যে-মধ্যে তথায় যাইতেন। সেই সময় কলিকাতায় যেমন 
স্থানে-স্থানে থিয়েটার হইতেছিল, সেইরূপ আবার স্থানে-স্থানে সথের যাত্রাও 
হইতেছিল। থিয়েটার অপেক্ষা যাত্রার খরচ অনেক কম পড়িত। গিরিশবাবু, 
নগেন্দ্রবাবু, ধর্মদাস স্থর, রাধামাধব কর প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলিত হইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টান্দে 
বাগবাজারে একটা সথের যাত্রাসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত. করেন। মাইকেলের *শন্মিষ্ঠা নাটক 
অভিনয়ার্থে মনোনীত হয়। যাত্রার উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্তক 
হওয়ায়, সকলে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতা বাবু প্রিয়মাধব বস্থু মল্লিকের নিকট 
গমন বরেন, কিন্তু বছবার যাতায়াতের পর তীহার নিকট একখানিও গীত না 
পাওয়ায় গিরিশবাবু বিরক্ত হুইয়! তাহার সমবয়স্ক উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বলেন, 
“এত কষ্ট কেন? আয়, আমরা দু'জনে যেমন পারি, গান বাধি।” উভয়ে উৎসাহের: 
সহিত উক্ত যাত্রার গান রচনা করিলেন। গিরিশবাবু- যিনি আজ শ্রেষ্ঠ গীত-রচয়িতা 
বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার রচিত গীত এইসময় সাধারণের নিকট প্রথম পরিচিত হইল। 
আমর! গিরিশবাবুর এ সময়ের রচিত দুইখানি গীত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হুইয়াছি,, 
নিয়ে তাহা প্রকাশিত হইল। 

১। দেবযানীকে কৃপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতি- 
(সখি ধির.ধর' স্থরে গেয় ) 

আহা! মরি! মি! 
অন্থপম| ছবি, মায়া কি মানবী, 

_ছলন! বুঝি করে বনদেবী ! 
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল, 

নয়ন-কমলে নীর ঢল-ঢল, 
নিত্ব-চুদিত, বেণী আলোড়িত, 

বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী ॥ 
জনহীন হেন গহন কাননে, 
এ কৃপ ভীষণে, পড়িল কেমনে; 



কেবা এ কামিনী, কেন অনািনী, 
পাগলিনী বুঝি প্রি পরিহৰি ॥ 

২। সথীর প্রতি শন্মিষ্ঠার উক্তি _ 
অতুল রূপ হেবিয়ে। 

সে বিন দছে হিয়ে ॥ 
চিত মোহন, বিনোদ-ব্দন, অ।র কি কভু পাব দরশন, 

মধুর বচন, কৰিব শ্রবণ, 

পরশে পুরাব সাধ _ 
সরস হাসি বিমল-অধরে, অনুপম আখি মানস হবে, 
কেন রতনে ন৷ বাধিন্থু ধ'রে, লুকাল মন হরিয়ে ॥ 



দশম পরিচ্ছেদ 

দধবার একাদশী'র অভিনয় 

গ্রায় বংসরাবধিকাল বাগবাজারে মাঝে-মাঝে "শন্সিষ্ঠা'র অভিনয় হইত। 
'গিরিশচজ্জ যে আশা! এতকাল ধরিয়া হদয়ে পোষণ করিয়া আমিতেছিলেন, তাহা 
এক্ষণে ফলবতী হইবার উপায় হইল। তিনি নগেন্সবাবুর সহিত পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন, এই ত যাত্রায় বেশ হুখ্যাতি লাভ করা গেল, এস না একটা থিয়েটারের 
দল বসান যাকু। নগেন্ত্রবাবু বলিঝেন। “পৃশ্তপট ও গোষাক-পরিচ্ছদে বিস্তর খরচ 
"পড়িবে, সে টাকা কি আমর! সঙ্কুলান করিতে পারিব?” নান! নাটকাভিনয়ের কথা 
উত্থাপিত হুইল, কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদের বাহুল্য বুঝিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইতে 
লাগিল। বহু চিন্তার পর গিরিশবাবু দীনবন্ধুবাবুর 'সধবার একাদশী” অভিনয়ের 
প্রস্তাব করিলেন। প্রসিদ্ধ নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাছুরের সেই সময়ে নৃতন 
নাটক “দধবার একাদশী' বাহির হইয়াছে। সাহিত্যক্ষেত্রে এই নৃতন নাটক লইয়া 
মহা আন্দোলন চলিতেছে, নব্য সম্প্রদায় মহা আগ্রহে নিমে দত্বের ইংরাজী 
আওড়াইতেছেন। পোষাক-পরিচ্ছদের হাঙ্গামা নাই। ভদ্রলোকের ন্তায় কাপড়, 
জামা চাদর পরিয়া অভিনয় চলিতে পারে। বাকি দৃষশ্ঠপট - সকলে মিলিয়! সেটা কি 
আর খাড়া! করিতে পারিবে না! 

নগেন্্রবাবু প্রভৃতি সকলেই গিরিশচন্ত্রের এই প্রস্তাব সমীচীনবোধে আনন্দ- 
সহকারে গ্রহণ করিলেন এবং পরমোৎসাহে 'সধবার একাদশী'র মহলা দিবার জন্ত 
প্রস্তুত হইতে লাগিরেন। আজ আমোদের জন্ত বাগবাজাবের এই যুবকগণ মিলিয়! যে 
নাট্যবীজ বপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তাহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এই বীজ অস্কুরিত 
হইয়। কুত্র তক হইতে ক্রমে বিরাট মহীরুহরূপে পরিণত হইয়া ইহার শাখাপন্নব ব্গ- 
দেশ ছাড়াই! সমস্ত ভারতবর্ষে একদিন বিস্তৃত হইয়! পড়িবে । বস্ততঃ দীনবন্ধুবাবুর 
নাটকই সাধারণ নাট্যশালা সংস্থাপনের ভিত্তি স্থচিত করিল। গিরিশবাবু তাঁহার 
“শাস্তি কি শাস্তি নামক নাটক দীনবন্ধুবাবূর নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রের 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :-- 

“যে সময়ে “দধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, নে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য 
ব্যতীত নাটকাডিনয় করা! একপ্রকার অসম্ভব হইত? কারণ পরিচ্ছদ গ্রভৃতিতে যেরূপ 
বিপুল ব্যস হইত, তাহা নির্বাহ কর! সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার 
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সমাজচিত্র 'সধবার একাদলী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পতিহীন; 
যুবকবুদ্দ মিজিয়া “সধবার একাদশী অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক 
যদি ন! থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়! “ন্তাসান্তাল থিষেটার' স্থাপন করিতে সাহস: 
করিত না। সেই নিমিত আপনাকে রঙ্গালয়-শষ্ট1 বলিয়! নমস্কার করি ।৮ 

বাগবাজারের সখের 'শর্গিষ্ঠা' যাত্রাসম্প্রদায় হইতেই অভিনেতৃগণ নির্বাচিত 
হইল। বাগবাজার মুখুজ্যপাড়ায় হরলাল মিত্রের লেনে, নাট্যামোদী অরুণচন্ত্ 
হালদারের বাটীতে মহলা (রিহারন্তাল) বমিল। গিরিশবাবু সে সময়ে জন 
আযাট্কিন্দন কোম্পানী অফিসে সহকারী বুককিপারের কার্ধা করিতেন এবং গৃহে 
নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও ইংরাজী কবিতার অনুবাদ ইত্যাদিতে ব্যাপৃত থাকিতেন। সম্প্রতি 
“শক্ষিষ্ঠা' যাত্রার গান বাঁধিয়া কৰি বলিয়াও কিঞ্চিৎ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। 
সম্প্রদায়স্থ যুবকগণের মধ্যে ইনি বয়োজ্যোষ্ঠ এবং বিদ্বান বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এই 
নিমিত্ত 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও নেতার পদ. গিরিশচন্দ্রের উপর অপিত 
হইল। নাট্যকলার চরমোৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত রাজটীকা কপালে দিয়া যে নাট্য 
সমত্রটকে বিধাতা বঙ্গে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন, এই তাহার প্রথম আচার্য্যের আসন- 

গ্রহণ। গিরিশচন্দ্র বোধহয় তখন জানিতেন না, এই আসনের মর্যাদা! তাহাকে 
আজীবন রক্ষা করিতে হইবে । 

সে সময়ে প্রত্যেক নাটকেই প্রায় নট-নটা লইয়া একটা গ্রন্তাবনা থাঁকিত, কিন্তু 
'সধবার একাদশী'তে তাহা না থাকায় তখনকার প্রথামত গিরিশবাবু নট-নটা লইয়া 
একটা প্রস্তাবনা এবং আবশ্তকবোধে কয়েকটা গানও রচনা করিয়া দেন। এই গীতগুলি 
তংকাল-গ্রচলিত প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ হিন্দি গানের অবিকল ছন্দ বজায় রাখিয়া রচিত 

হইয়াছিল। কারণ, সে সময়ে নৃতন গানে সুরসংঘোগের স্থবিধা ছিল না। এঁ মকল 

আদর্শ হিন্দী গানের লহিত গিরিশচন্দ্র-রচিত গীতগুলির তুলনা করিলে, তাহার ছন্দ- 
বোধ ও রচনাদক্ষতার প্রভূত পরিচয় পাওয়! যায়। যে কয়েকখানি গীত সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিলাম, নিয়ে তাহ। উদ্ধৃত করিয়! দিলাম। 

১ম গীত। * 

কাল কোকিল তানে প্রাণে হানে শর, 

প্রেমে অ!কুল ধাইল কত মধুকর। 
ঢলে টলে রসে, ভ্রমে চুমে কুম্থম-অধর ॥ 

অনিল চঞ্চল ধীরে বহিল, 
লুটিল পরিমল দিক মোহিল, 

বিপিন নবীন মুঞ্জরিল, 
চিত মোহিত হেরি শোভা _-বিরহিণী জর-জর ॥ 

. * ওই গীতটা উত্তরকালে রচিত তাহার “ভ্রান্তি নাটকে সংযোজিত করেন। 
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২য় গীত। 
-নকুলেশ্বরের উক্তি :-_ 

(মদিরা ) তোমায় সঈঁপেছি প্রাণমন । 
মাতাল-মোহিনী, অশেষ রঙ্গিনী, 

তরঙ্গিণী বিবিধ বরণ ॥ 
হ'লে প্রবীণা, হও নবীনা। 
তোমার ততই বাড়েলে। যৌবন ॥ 
মরি কি মাধুরী, জান না চাতুরী, 

সম সবে কর বিনোদন ॥ 

৩য় গীত । 

কুমুদ্দিনীর উক্তি :_ 

এই কিবে কপালে ছিল। 
কেদে-কেদে দিন বহিল ॥ 

করি যার উপাসনা, সেই করে প্রতারণা, 
নানী হয়ে কি লাঞ্ছনা, বিধি বাদ সাধিল ॥ 
বসন-ভূষণ-ধন, সব হ'ল অকারণ, 
দিয়ে ক্খ বিসজ্জন, পোড়া প্রাণ রহিল ॥ 

৪র্থ গীত। 

বল ওলে। বিনোদিনি, ভূলিয়েছিলে কেমনে ? 
এস এস প্রাণধন, বল লো হৃদি-আসনে । 
ন্বলিলে মিলন যবে, পুন ত্বরা দেখা হবে, 
অদর্শনে কেন তবে, বেদনা দিলে হে মনে ॥ 

৫ম গীত। 
ভ্রমে মধুপগণে _ 

লোটে ফুল-মধু প্রমোদ-বনে | 
পুলকিত চিত গীত গায় পিকবরে, 

অবণরঞ্জন শ্বরে রে - 
মন হরে তরু মুগ্ুরে রে- 

চমকে প্রাণ মলয় পবনে ॥ 
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৬ গীত। ূ 
(সরিমিঞার টগপার সুর, অবিকল বজায় রাখিয়া! রচিত ) 

শুন হে মদন, করি হে বারণ। 
অবলা বধিতে শর করো না সংযোজন ॥ 

কোমল্প্রাণা ললনা,- 

তারে দেহ বেদনা হে এ কেমন।॥ 

এই দ্দধবার একাদশী সম্প্রদায়ের নাম হইয়াছিল-“[1)6 988012221 
£00850010006806”, সন্প্রদায় নবোৎসাহে যে সময়ে অভিনয় থুলিবার জন্য প্রস্তুত 

হইতেছিলেন, সেই সময়ে নটকুলশেখর অর্ধেদুশেখর মৃ্তফী মহাশয় আসিয়া! যোগদান 
করেন। “বঙ্গীয় নাট্যশালার নটচুড়ামণি হ্বগায় অর্ধেন্দুশেখর মৃত্তফী” প্রবন্ধে 
গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন,-_ "যখন বাগবাজারে 'সধবার একাদশী” থিয়েটার সম্প্রদায়ের 
আকড়া বসে, তখন উক্ত সম্প্রদায়ের উৎসাহী প্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে তিনি কয়লাহাটায় “কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয় 
দেখিতে গিয়া একজন অত্যুৎ্ষ্ট অভিনেতা দেখিয়াছেন, অভিনেত। বাগবাজারেই 
থাকে । আমার বিশেষ আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ অভিনেতাটাকে আনেন। দেখিলাম -- 
আমার পূর্ব-পরিচিত অর্ধেন্দুশেখর |” পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটাতে মহারাজ যতীন্ত্র- 
মোহন ঠাকুর-প্রণীত “বুঝলে কিনা? নামক একখানি প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল, 
তাহার উত্তরম্বরূপ “কিছু কিছু বুঝি' নামক একখানি প্রহসন কয়লাহাটায় অভিনীত 
হয়। এই প্রহসনের একটী ভূমিকায় রাজবাটার কোন সন্ান্ত ব্যক্তির উপর বিশেষরূপ 
কটাক্ষ ছিল। অর্ধেন্দুবাবু সেই ভূমিকাটাই রাজবাটীর প্রতিপক্ষ সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া 
জীবস্তভাবে অভিনয় করিয়! সাধারণের নিকট যেরূপ প্রশংসালাভ করেন, রাজবাটাতে 
সেইরূপ বিরক্তিভাজন হন। অর্ধেন্দুবাবু মহারাজ যতীন্্রমোহন ঠাকুরের মাতুলপুন্র 
ছিলেন এবং রাজবাটীতে পিতৃঘসার নিকট থাকিয়া! তিনি লেখাপড়া করিতেন। এই 
অভিনয় করিয়া! তিনি রাজবাটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যাহা হউক তথা হইতে 
বাগবাজারের পিতৃভবনে আসিয়া “সধবার একাদশী" সম্প্রদায়ে যোগদান করেন । 

গিরিশচন্দ্র অফিসে চাকরি করিতেন, এজন্য অন্ত সময়ে অবসর হইত না, তিনি 
সন্ধ্যার পর আখড়ায় যাইয়। শিক্ষা দিতেন। অর্ধেম্দুধাবুর কোনও কাজকর্ম ছিল না, 
এজন্ত তিনি সকল দময়েই আখড়া-বাটীতে থাকিতে পারিতেন এবং দিবসে যাহাকে 
পাইতেন, তাহাকেই শিক্ষা! দিয়া গিরিশবাবুর সাহায্য করিতেন। ছোট-ছোট- 
পার্টগুলি তিনি বেশ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছিলেন। গিরিশবাবু ও নগেন্্রবাবুর অনুরোধে 
অর্ধেম্দুবাবু কেনারামের ভূমিক। গ্রহণ করেন। অরুণচন্ত্র হালদার মহাশয় এই 
ভূমিকার রিহারন্যাল দিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই ভূমিক। অর্ধেন্দুবাবুকে 
ছাড়িয়া দেন। 

১৮৬৯ শ্রষ্টাকে অক্টোবর মাসে ৬শারদীয়া পৃজার রাত্রিতে বাগবাজার মুখুজ্পাড়ায়,' 
“প্রাক হালদারের বাড়ীতে 'দধবার একাদশী'র প্রথম অভিনয় হয়। গিরিশবাধু: 
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নি্টাদের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্ষমঞ্চে এই প্রথম অবতীর্ণ হইজেন। নিমটাদের 
ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে, নানাবিধ ইংরাজী কাব্য আবৃত্তি করার অভ্যাস থাকা 
আঁবস্তক, এই নিমিত্ত উক্ত ভূমিকার অভিনয়, সাধারণ অভিনেতার. ঘারা অসম্ভব, 
'এইরূধ সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের মুখে উক্ত উদ্ধত ইংরাজী 
কাবোর আবৃত্তি শুনিয়! দর্শকবৃদ্দ যেরপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তদধিক বিশ্মিত 
হইয়াছিলেন। “দধবার একাদশী নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণের নাম :- 

নিমচাদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
অটল নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
কেনারাম অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী | 
রামমাণিক্য রাধামাধব কর । 

কুমুদিনী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু )। 
জীবনচন্ত্র ঈশানচন্দ্র নিয়েগী। 
সৌদামিনী মহেন্দ্রনাথ দাস। 
কাঞ্চন নন্দলাল ঘোষ । 

নকুড় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

নট নগেন্দ্রনাথ পাল। 
প্রায় সপ্তাহ পরে কোজাগর লক্মীপুজায় শ্টামপুকুরস্থ নবীনচন্দ্র দেবের বাটীতে 

( গিরিশচন্দ্র শ্বশুরালয়ে ) “দধবার একাদণী'র দ্বিতীয়াভিনয় হয়। তৃতীয় অভিনয় 
গড়পারে জগন্নাথ দত্তের ভবনে এবং চতুর্থাভিনয় দেওয়ান ৬রায় রামগ্রসাদ মিত্র 
বাহাছুরের শ্তামবাজার-বাটীতে হয়। এই অভিনয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই দিনে 
বিশেষ কোনও কারণে, অর্ধেন্দুবাবু জীবনচন্দ্রের এবং অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কেনারামের ভূমিকাভিনয় করেন। বক্ষমঞ্চের মুখপটের উপর লিখিত হইয়াছিল, 
476 100105 036 10107 00 6০ 0960:5.” স্বয়ং গরন্থকর্তা দীনবন্ধুবাবু ও তাহার 

বন্ধুবর্গ, শোভাবাজারের বিজু বাহাছুর, কলিকাত! মিউনিসিপ্যাল অফিসের ভাইস- 
চেয়ারম্যান গোপাললাল মিত্র, হ্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ছুর্গাদাস কর প্রভৃতি গণ্যমান্ত ব্যক্তিগণ 
উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে দ্বীনবন্ধুবাবু, গিরিশচন্দ্র অভিনয়-প্রতিভা দর্শনে. 
এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, গিরিশবাবুকে বলেন, "তুমি না থাকিলে এ নাটক 
অভিনয় হইত না। নিমঠাদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।” অর্ধেন্দুবাবুকে 
বলেন- “জীবনের অটলকে লাখি মারিয়! যাওয়া (১ম অন্ধ, ২য় দৃষ্থা) 1000:0%- 
[16 012 03৫ 2003০," বিজু বাহাছুর, গোপালবাবু ও ছুর্গাদাসবাবু একবাক্যে 
নিমটাদের প্রশংস! করেন। গিরিশচন্দ্রের নিমাদ অনন্থকরণীয় ও অতুলনীয়। 
গিরিশবাবুর হর্গারোহণের পরদিন 'বেঙগলী' সংবাদপত্ত্রে লিখিত হইয়াছিল - “4১০৬ 
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চতুর্থাভিনয় রজনীতে আর-একটা প্রতিভাশালী যুবা এই নাট্যামোদ উপভোগ 
করিয়াছিলেন,-_ তিনি পরে অধামান্ত পাণ্ডিত্য-গুণে হাইকোর্টের বিচারকের আসেন 
উপবিষ্ট হইয়া অসাধারণ প্রতিভ। দেখাইয়া দেশবিখ্যাত হইয়াছিলেন।-- এই হবনামধন্ত 
বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় উত্ত দিবস অভিনয় দর্শনে কিরূপ মুগ্ধ হইয়া ছিলেন, 
তাহা ১৩২১ সাল, অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে' তল্লিখিত “দীনবন্ধু মিন্্র” শীর্ষক প্রবন্ধে 
যেব্ূপ বর্ণিত হুইয়াছে, তাহা পাঠকগণের বিদিতার্থে উদ্ধত করিলাম :- 

"১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরম্বতী পূজার রাত্রে কলিকাতার শ্ামবাজারের 
বায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাটাতে আমি “সধবার একাদশী'র অভিনয় প্রথম 
দেখি। সেই দিন আমাদের এম, এ, পরীক্ষা শেষ হইয়াছিল। নিদ্রাদেবীর আরাধন? 
ত্যাগ করিয়া আমি রামবাবুর বাটীতে অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বাবু গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ বাঙ্গলার নব্য ধরণের নাটকের স্ট্টিকর্ত!;- সেদিন কবিবর গিরিশ স্বয়ং 
নিমর্টাদ। “লধবার একাদশী” পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, 
বিশেষতঃ নিম্টাদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আগত হইলাম । বয়োবৃদ্ধি- 
বশতঃ ক্রমশঃ অনেক জিনিস ভূলিয়াছি, আরও কত ভূলিব, ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত 
অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের 
নিমঠাদের অভিনয় বোধহয় কখন ভূলিব না। সেই রাত্রি হইতে কৰি দীনবন্ধুর উপর 
আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্ববাপেক্ষা অনেক বেশী হইল, অভিনয়ের নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের 
উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। গিরিশবাবুর ভ্রাতা অতুলকুষ্ণ আমার সহাধ্যায়ী ও চিরবন্ধু, 
স্থতরাং অনতিপরেই আমি গিরিশবাবুর স্থপরিচিত হুইলাম। গিরিশবাবু এখন 
আমার শ্রদ্ধেয় পরম বন্ধু ।” 

উত্ত নাটকের পঞ্চমাভিনয় বাগবাজার, বস্থপাড়ার স্থবিখ্যাত সদরাল! লোকনাথ 

বন্থ মহাশয়ের ভবনে এবং ঝষ্ঠাভিনয় (১২৭১ সাল) ৮ুর্গাপৃজা! উপলক্ষ্যে থিদিরপুরে 
নন্দলাল ঘোষের বাটাতে হয়। সপ্তমাভিনয় চোরবাগানের এললম্্রীনারায়ণ দত্ত ( পণ্ডিত- 
প্রবর শ্রীযুক্ত হীরেজ্্রনাথ দত্ত এবং স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ৬অমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ) 
মহাশয়ের বাটাতে হুইয়াছিল। “সধবার একাদশী অভিনয়ের শেষে দীনবন্ধুবাবুর 
“বিয়ে্পাগলা বুড়ো” প্রহসন অভিনীত হয়। €বিয়েপাগল! বুড়োর ইহাই প্রথম 
অভিনয়। গিরিশবাবু নিমচাদ-বেশেই প্রহসনের প্রন্তাবনাম্বরূপ মুখে-মুখে নিয়লিখিত 
কবিতাটী আবৃত্তি করেন :-_ 

মাতলামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর নং । 
বাসর-ঘরে টোপর প'রে কিবা! বিয়ের ঢং ॥ 
আয়না নসে রতা কোথা যা পারিস তা বল। 
ক্ষম! করিবেন দোষ রসিকমণ্ডল ॥ 

আসছে এবার ছোড়াল দল, ভূবনো নষে রতা। 
সভ্যগণ নমস্কার, ফুনাল আমার কথা ॥ 

১ 



এইয়পে কপিকাতাঁর বহু সন্থান্ত বাজির বাটীতে “মধবার একাধশী'র অভিনয় হওয়ায় 
_ বাগবাজার নাট্যসম্প্রধায়ের যথেষ্ট প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল । পূর্বেই বলিয়াছি থে 

গিরিশবাবু। নগেন্্বুাবু, ধর্দদাসবাবু; রাধামাধববাবু প্রভৃতি কয়েকটা বন্ধু মিলিয়া প্রথমে, 
বাগবাজারে মাইকেলের “শঙিষ্টা' নাটক লইয়া! একটা সখের যাআসন্প্রদায় সৃষ্টি করেন। 
কিন্ত গিরিশবাবু ও তাহার কতকগুলি বন্ধু উক্ত যাত্রাষ্প্রদ্ায় হইতে পৃথক হইয়। 
থিয়েটারে লিগ হইলেও যাত্রাসম্রদায়ের অস্তিত্ব লোপ হয় নাই, তাহার! বন্ুপাড়ায় 
গতি দত্তের বাড়ীতে আখড়া বসাইয়! মধ্যে-মধ্যে “শরিষ্ঠা'র অভিনয় করিতেন । 

“সধবার একাদশী অভিনয়ের কৃতকাধ্যতা দর্শনে উক্ত যাত্রাসম্প্রদ্যান্নের কেহ-কেহ 
গিরিশবাবুকে বলেন, “পর্দার আড়াল থেকে শুনে-শুনে থিয়েটার ক'রে খ্যাতি 
পাওয়া সহজ, কিন্তু খোল! যায়গায় হুর-তান-লয়-শুদ্ধ গান-বাজনায় যাত্রা করা বড় 
শক্ত ।” যৌবনস্থলভ উত্তেজনায় গিরিশবাবু বলেন, “আট দিনের মধ্যে তোমাদিগকে 
বাত্র! শুনাইয়। দ্িব।* নগেন্ছবাবু; অর্দেুবাবুঃ বাধামাধববাবু প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত 
মিলিত হইয়া মণিলাল সরকারের “উষাহরণ নাটক অভিনয়ার্থে মনোনীত করিম্না সেই 
রাত্রেই গিরিশবাবু যাত্রা-উপযোগী ছাব্বিশখাণি গান বাবিয়াছিলেন। মহা উৎসাহে 
দিবারাত্রি মহল! চলিতে লাগিল। বর্ধমান, মেমাঁরী স্টেশনের লন্নিকট আমাদপুরের 
সথপ্রসিদ্ধ গায়ক উমাচরণ চক্রবর্তী ও তাহার ভাগিনেয় কথক ছূর্ল€চন্র গোস্বামী প্রধান 
জুড়ির গায়ক হইলেন। ঠনঠনিয়ার বিখ্যাত নিতাইঠাদ চক্রবর্তীকে বাজাইবার জন্ম 
আনা হইল। স্প্রপ্িদ্ধ অভিনেতা! মতিলাল স্থর এই যাত্রার দলে যোগদান করিয়া 
ইহাদের সহিত এই প্রথম মিলিত হন। ১২৭৬ সালে জগদ্ধাত্রী পৃজার দিন নগেন্দ্বাবুর 
বাড়ীতে ঠিক আট দিনের মধ্যে মহা উৎসাহে এই “উষাহরণ অভিনীত হইয়া! সাধারণের 
বিশ্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। 

ববিশ্বকোষে' লিখিত হইগ্নাছে, “শন্মিষ্ঠ। যাত্র।সম্প্রধামের জনৈক ব্যক্তিকে অর্দেন্দুবাবু 
পনের দিনের মধ্যে যাত্রা শুনাইয়। দিবেন বলিয়াছিলেন।” আমরা গিরিশবাবু ও 
ধর্মদাসবাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম । “উধাহরণ' যাত্রার জন্য 
গিরিশচন্দ্ররচিত নিম্নলিখিত তিনখানি গীত সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। প্রথম 

দুইখানি গীত স্থকবি ও সুসাহিত্যিক স্থহতবর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় পাইয়াছি। 
(১) হ্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রোখিতা! উষা :- 

যামিনীতে একাকিনী ঘুমঘোরে অচেতন। 
হেরিস্থ শ্বপনে সখি, কামিনী মনোরঞ্ন | 
ধীরে ধীরে গুপমণি, রমণী হ্বদয়মণি। 
আসিয়ে প্রাণ মজনি, চুরি ক'রে গেছে মন॥ 
অলসে ঘুমের ঘোরে, ধরিতে নাবিচু চোরে, 
পাগলিনী ক'রে মোরে, পলায়েছে প্রাণধন ॥ 



(২). অনিক্ষদ্ধের কারাবরোধের সংবাদ পাইয়া! শিবপৃজারতা উ্া- - 
পুজিত্তে মহেশে হেন প্রাণধনে | 
শিব-শিরে দিতে বারি, বারি বহে ছু'নয়নে ॥. 
ক্রিপুরারি করি ধ্যান, হৃদে জাগে সে বয়ান । 
ব্যাকুল পাগল প্রাণ, রাখিতে নারি যতনে ॥ 
কাতরে করুণা কর, হে শঙ্কর পৃজ! ধর, 
আশুতোব হুঃথ হর; কপাকণা বিতরণে 

(৩) ললিত বিভাস- আড়াঠেকা। 
পোহাল” যামিনী, বহে ধীর সমীরণ। 
ধূসর-বরণ শশী তারকাহীন গগন ॥ 
গাহিছে বিহগফুল, ফোটে নানাবিধ ফুল, 
কাননে শোভ! অতুল» আকুল মধুপগণ ॥ 
বিনোদে বিদায়-দিয়ে, কাতর কুমুদদী-হিয়ে» 
জলে মুখ লুকাইয়ে করিছে রোদন ॥ 
কমল বিমল নীরে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে, 
পুনঃ পাইবে মিহিরে, হবে শুভ-সম্মিলন ॥ 

৮ 



. একাদশ পরিচ্ছেদ 

'লীলাবতী” নাটকাভিনয় ও 

*সধবার একাদশীর' অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া! দীনবন্ধুবাবু উত্ত সম্প্রদায়কে অতঃপর 
'লীলাবতী” অভিনয় কবিতে বলেন। গিরিশবাবুর প্রস্তাবামূসাবে সপ্প্রদায় 'লীলাবতী'র 
বিহরশ্যাল দিতে আরম্ত করিল্নে। এই 'লীলাবতী' সম্প্রদায় কাহারও বাটীতে অভিনয় 
কবেন ন|ই। শ্যামবাজারে ৬রাজেন্দ্রলাল প|লের বাটাতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া 
“লীলাবতী'র অভিনয় হয়। বিখ্যাত স্টেজ-ম্যানেজার ধর্শদাস স্থর এই রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। 'সধবার একাদশী অভিনয়ে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার বীজরে[পণ 
এবং তাহাব পর 'লীলাবতী'র অভিনয়ে তাহার অঙ্কুর দেখা দেয়। “লীলাবতী' নাটক 
লইয়াই '্যাসান্।ল থিয়েটারে'র সুচনা হয়। স্ৃতরাং 'লীলাবতী'র কিছু বিস্তৃত বিবরণ 
দেওয়! আব্শ্ুক | 

পূর্বে বধিত হইয়াছে, 'সধবার একাদশী'র রিহারশ্তাল বাগবাজার হরলাল মিত্রের 
লেনে, অরুণচন্ত্র হালদার মহাশয়ের বাটাতে হয়। উক্ত গলিতেই গোবিন্দচন্র 
গঙ্গোপাধায় নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোকেব শ্বশুরবাটা ছিল। তিনি উদার- 
হদয় এবং নাট্যমোদী ছিলেন। তাঁহারই আগ্রহ ও সাহায্যে তাহার শ্বশুরালয়ের 
বৈঠকখানায় 'লীলাবতী'ৰ রিহারশ্তাল আরম্ভ হয। “সধবাব একাদশী” সম্প্রদায়ের 
অভিনেতাগণ ব্যতীত স্বপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বন্ধ; ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, 
যছুনাথ ভট্টাচার্য, স্থরেন্্রনাথ মিত্র, কান্তিকচন্ত্র পাল গ্রতৃতি নাট্যামোদী যুবকগণ নৃতন- 
নৃতন অভিনেতাবপে «ই দলে আসিয়া যোগদান করেন। বেলগেছিয়া ও পাথুরিয়'- 
ঘাটার বাজাদের ন্যায় একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া স্বেচ্ছামত অভিনয়-মানসে 
বাগবাজার মন্প্রদাষ অর্থসংগ্রহের জন্য াদ! তুলিতে চেষ্টা করেন, -কিন্তু চাঁদার খাতা 
হস্তে নানা স্থানে যাতায়াত করিয়। সেরূপ স্থবিধা! করিতে পারেন নাই। ছুই একটা 
ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটাতে গিয়া বরং লজ্জিত হন। অবশেষে পাড়া-গ্রতিবাসী ও 
বন্ধবান্ধবগণের মধ্যে চাদ] তুলিয়া মামান্ত যাহ! জমিয়াছিল, গোবর্ধন পোটো রাজ- 
পথের একখানি সিন স্্বাকিয়। দিয়! তাহা! নিঃশেষ করিয়! দেয়। সম্প্রদায় হতাশ 
হইয়। পড়িলেন। কিছুদিন পরে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের এক্টী বিশেষ সবিধ! হইল। 

দধবার একাদশ'র ঘিতীয়াভিনয় গিরিশবাবুর জো শ্যালক স্থগ্রসিদ্ধ নরেন 
(নস্তিবাবু) চুরীলান ও নিধিলেম্্রু দেব ভ্রাতৃতয়ের পিতা! ব্রজনাথ দেব মহাশয়ের 
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বাটাতে হয় -.এ কথ! পূর্বেই বলিয়াছি। এই অভিনয়ের সযয় হইতে ব্রজনাথব।বু 
পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়ীর ন্তায় একটা স্থায়ী রন্মমঞ্চ নির্শণ করাইয়া _ নিয়মিতভাবে 
খভিনয় চালাইবার বঙ্বল্প করেন। কিন্ত এই ব্যয়সাধ্য কাধ্যসাধনের জন্ত কিরূপে অর্থ 

ংগ্রহ করিবেন, এ কথ! লইয়া গিরিশবাবুর সহিত তাহার প্রায়ই পরামর্শ চলিত। 
ব্রজনাথবাবু গিরিশবাবুর শুধু নিকট আত্মীয় নয়, সখা, সহচর ও সোদর- 

প্রতিম বন্ধু বলিতে যাহ! বুঝায়, গিরিশবাবুর তিনি তাহাই ছিলেন। ইহারা শৈশবে 
এক বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন, যৌবনে আজ্মীয়তাহ্থরে আবদ্ধ হইনাছিলেন। ব্রজবাবু 
গিরিশধাবু অপেক্ষা ছুই বখসরের বড় ছিলেন,- গিরিশবাবুকে তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের 
স্মেহ করিতেন; গিরিশবাবুও জোস্টের স্যায় তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রজবাবু 
হোমিওপ্যাথি চিকিংসান্রাগী ছিলেন, এই বিস্যয় তিনি বিশেধরূপ জানলাভ করিয়া 
বিনাঁধুল্যে প্রতিবাসী ও দরিত্রগণকে ওধধ প্রদান করিতেন। তীহার উৎসাহেই 
গিরিশবাবু প্রথম উক্ত বিদ্যায় অন্থরাগী হন। উভয়ে সে সময়ে জন্ আ্যাট্কিন্পন 
কোম্পানীর অফিসে কার্য করিতেন। ব্রজবাবু উক্ত অফিসের বুককিপার এবং 
গিরিশবাবু সহকারী বুককিপার ছিলেন । 

প্রত্যেক অফিসেই দালালের! বড়বাবুদের নানা বাবদে টাঁক। দিয়া থাকেন; কিন্তু 
ব্রজবাবু তাহা লইতেন না। উপস্থিত উভয়ের পরামর্শে এইরূপ স্থির হইল যে, 
স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের জন্য দালালদের নিকট চাদ] তুলিয়া, ব্রজবাবু কতকটা টাকা! 
যোগাড় করিবেন। ব্রজবাবু কৃতিপুরুষ ছিলেন, তাহার সম্ল্প অনেকটা সকলও 
হইয়াছিল, শ্ঠামপুকুরে গোপ|লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাগ়ের মাতামহ ৬গোপীনাথ তর্কালঙ্কার 
মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে রঙ্গমঞ্চ নিশ্মিত হইয়াছিল। গিরিশবাবুর অনুরোধে 
ধর্মদাসবাবুও গিয়া উক্ত রক্গম্চ নির্শাণকাধ্যে সাহায্য করিতেন। কিন্ত পাটাতন 
পর্ধান্ত গ্রস্ত হইতে ন! হইতে ব্রজবাবূ সাংঘাতিক গীড়ায় আক্রান্ত হন, নিশ্মাণকাধ্য ও 
সেই সময় বন্ধ হইয়! যায়। দীর্ঘকাল রোগভোগ করিয়। ব্রজনাথবাবু অকালে ইহলোক 
ত্যাগ করেন। 

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাটার উঠানে কাঠকাঠরাগুলি নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়া, 
গিরিশবাবু ব্রজবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারকানাথ দেবের অঙ্গমূতি লইয়! সেগুলি বাগবাজার 
সম্প্রদায়কে, লইয়া যাইতে বলেন। ধর্শনাসবাবু কাষ্ঠগুলি লইয়া গিয়া কালীপ্রসাদ্ব 
চক্রবর্তীর স্ত্রটে তাহার বাটার সম্গিকটস্থ খানিকটা মাঠ ঘিরিয়া লইয়! রঙ্গমঞ্চ নিশ্মাণ 
এবং দৃশ্যপট অন্ধন আরম্ভ করিয়া দেন। এই সময়ে ম্যাকলিন নামে একজন দরিজ্র 
ইত্রাজ নাবিক বাগবাজারে মাঝে-মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত। জাহাজে 
সে রং প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। ধন্মদ[সবাবু সাহেবের গুণের পরিচয় পাইছা 
তাহার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, সাহেব রং বাটিবে ও কা্ঠগুলির বক্ষণা- 
বেক্ষণ করিবে এবং তাহার বিনিময়ে ধর্শদাসবারু তাহাকে খাইতে দিবেন। 
ম্যাকিন কিছুদিন এই ব্যবস্থামতই কাধ্য করে । ইহার পর ধর্শদাসুবাবুর প্রতিবালী 
হুপ্রলিদ্ধ ভূষ্যধিকারী »কঞ্চকিশে।র নিয়োগী মহাশরর এ লাহেবকে তীছার কোচ 
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ফ্যান নিযুক্ত করেন এবং এক স্ুট নৃতন পোবাক করিয়া দিয়াছিলেন। নূতন 
পরিচ্ছদে সঙ্ছিত হইয়া, ছিঙ্গ-বন্ত্রপরিহিত সাহেবের প্রাণে জাত্যাভিমান জাগিয়া 
উঠিয়াছিল কিনা জান! ধায় নাই, কিন্তু তাহার পর সে যে কোথায় চলিয়! গেল, 
আর তাহার সন্ধান মিলিল না। 

ফলত: ব্রজবাবুর চেষ্টাঙ্ছিত উক্ত কাঠকাঠরাগুলি '্যাসান্তাল থিরেটারে'র ভিত্তি 
স্থাপনে প্রথম স্বর্ণইষ্টক-স্বক্ূপ প্রোধিত হইয়াছিল তাহা মুক্তক্ঠে ্বীকার করিতে 
হইবে। ব্রঙ্গবাবু কেবল নাট্যামোদী ছিলেন না, তিনি একজন স্ুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতশান্তরজ 
ছিলেন। গানবাজনায় ইহার বিশেষ সথ ছিল। স্থপ্রসিগ্ধ গায়ক ও বাদক জোয়ালা- 
প্রসাদ, নিমাই অধিকারী ( সঙ্গীতাচাধ্য বেণীবাবুর পিতা) প্রর্তৃতি ওত্তাদেরা ' 
বেতন লইয়৷ তাহাকে শিক্ষা দিতেন। যখন যে গুণী গায়ক ও বাদক কলিকাতা 
আসিতেন, ব্রজবাবুর যত্ব ও সঙ্গীতানুরাগে বাধ্য হইয়া তাহার! ব্রজবাবুর বাঁটীতে 
আসিমা সঙ্গীতালোচনা করিয়া আনন্দ করিতেন। এই স্থত্রে গিরিশবাবু রাগ- 
রাগিণীও তান-লয় অম্বন্ধে ত্রভনাথবাবুর নিকট মোটামুটি একট জ্ঞান লাভ করেন, 
উত্তরকালে এই শিক্ষার ফলে তিনি রঙ্গালয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষকগণকে বরাবর 
উপদেশ ও শিক্ষা-প্রদানে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

ব্রজবাবুই গথমে ইংরাজী নোটেশন ও ইংরাজী বাগ্যন্ত্র রঙ্গালয়ে প্রচলন করেন। 
বেতন দিয়া সাহেব শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ইনি ইংবাজী সঙ্গীতশান্্ আলোচনা! ও 
শিক্ষা করিতেন। স্বয়ং তিনি একটী কনসার্টের দল গঠন করিয়াছিলেন ।.বিশ্বকোষে' 
লিখিত হইয়াছে :-ইহারই কনসার্টের দলে প্রথম ক্লযারিওনেট বাশী বাজান আর্ত 
হয়। তখনও কর্ণেট বাজান হইত না। তাত ও তারের যন্ত্র সমস্ত, পিকলো, 
ক্লযানেট বাঁশী, জলতরঙ্গের বাটাও এই দলে একত্রে বাজান হইত। এত্ত শঙ্খ 
বাজাইয়৷ স্বর দেওয়া! হইত। ডি-স্বরে কনসা্ট বাজান হইত। বাছিয়া-বাছিয়া 
ডি-হবরের শাখ আনা হুইয়াছিল। যতক্ষণ বাজনা হইত, শানাইয়ের পৌ ধর! হিসাবে 
এই শাখে সেইকপ সুর দেওয়া হইত। ব্রজবাবুর বাজনার দল নবগোপালবাবুর 
উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চেত্রমেলায় প্রথম বাজাইয়! ছিলেন। 

এক্ষণে আমর! 'লীলাব্তী'র রিহারন্তালের কথ! বলিব। বন্ুদিন ধরিয়া 'লীলাবতী'র 
ব্িহারস্তাল হয়। কারণ গিরিশবাবু রিহারস্তালে নিয়মিত আসিতে পারিতেন না। 
তিনি অফিস হইতে বাটী আসিয়া! সন্ধ্যার পর প্রত্যহই শধ্যাশায়ী ত্রজবাবুর তত্বা- 
বধানে শ্থামপুকুর শ্বশুরালয়ে যাইতেন। ব্রজবাবু স্ব. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎস! 
শিখিয়াছিলেন এবং নিজের চিকিৎসাও হোমিওপ্যাথি মতে করাইতেন। পূর্বে 
বলিয়াছি, ব্রজবাবুর উৎসাহেই গিরিশবাবু উক্ত চিকিৎসার অনুরাগী হইয়াছিলেন। 
ব্রবাবু বহুসংখ্যক মূল্যবান হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ ক্রয় কবিয়াছিলেন। গিরিশবাবু, 
স্তামপুকুরে গিয়া মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতেন এবং উক্ত চিকিৎস! সন্ধে 
নানারপ আলোচনা ও গবেষণায় গ্রামই অধিক কাত্রি কাটাইয়! বাড়ী ফিরিতেন। 
যেদিন সকাল'সকাল ফিরিতেন। সেইদিন আখড়া হইয়া আপিতেন। সথবিধ্যাত 
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ডা্ধার মাল্জার সাহেব ব্রঙ্গবাবুর চিকিৎসক এক বন্ধু ছিলেন, তিনি তাহাকে প্রায়ই 
দেখিতে ক্মাসিতেন। এই হুত্রে গিরিশবাবুর সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠতা হয়। ব্রজবাবুর 
এই কঠিন পীড়। সম্বন্ধে লাছেবের সহিত চিকিংসাশান্ত্রের আলোচনাকল্পে তাহাকে 
উক্ত চিকিৎসাশান্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে হইত। 

ব্রজবাবুর মৃত্যুর পরেও চিত্ত-চাঞ্চল্যবশতঃ গিরিশবাবু “লীলাবতী'র রিহারন্তাল 
বিশেষরূপে মন:সংযোগ করিতে পারেন নাই। ধাঁরে-ধীরেই “লীলাবতী'র রিহারম্তাল- 
কার্ধ্য চলিতেছিল। কিন্তু এই সময়ে এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে এই মন্রগামী 

. “লীলাবতী' সম্প্রদায় প্রবল উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। 
“অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়, সাহিত্যসম্াট বঙ্কিমচন্দ্র ও সাহিত্যরহী 

অক্ষয়চন্ত্র সরকার মহাশয়ঘয়ের শিক্ষাবিখানে এবং অন্তান্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের 
তত্বাবধানে চু চুড়ায় 'লীলাবতী' নাটক অভিনীত হইতেছে । বঙ্কিমবাবু 'লীলাবতী' 
নাটকের কিছু-কিছু বাদ দিয় ও কিছু-কিছু পবিবর্তন করিয়া অভিনয়োপধোগী করিয়া 
দিয়াছেন । 'অমৃতবাজারে' ইহার স্থখ্যাতিও বাহির হয়। এই মংবাদপাঠে নগেনবারু। 
অর্ধেন্দুবাবুং ধর্মদাসবাবু ও গো বিদ্দচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি গিরিশবাঁবুর বাটা আসিয়া 
তাহাকে বলেন,-'চুচুড়ার দলের নিকট হারিয়! যাইব, তুমি কি বসিয়া! দেখিবে ?” 
গিরিশবাবু বন্ধুগণের অন্থযোগে উত্তেজিত হইয়া বলেন, নাটককারের একটা কথাও 
বাদ না দিয়া আমাদের অভিপয় করিতে হইবে এবং শুধু অভিনয় নর, চুচুড়ার দলকে 
অভিনয়ে হাঁরাইতে হইবে ।” অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বন্ধ মহাশয়ের পিতৃদেব 
বগা উমেশচন্দ্র বন্থ মহাশয় এই চু চুড়ার দলভুক্ত ছিলেন। 

দ্বিগুণ উৎসাহে গিরিশচন্দ্র 'লীলাবতী'র রিহারশ্তাল দিতে আরস্ত করিলেন। 
ধর্মদাসবাবু দিবারাত্রি খাটিয। দৃষ্ঠপট ও রঙ্গমঞ্চ প্রত্বত করিতে লাগিলেন। তিনি এই 
দময়ে শ্ামবাজাব বজ-বিষ্ঠ/লম-মংলগ্ন 42260818005 5০1০01,- শিক্ষকতা! 

করিতেন।* ধর্শদাসবাবুকে কেবল এই কার্ধ্যে নিযুক্ত রাখিবার জন্ত অর্ধেপুবাবু এবং 
স্থবিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু অধৃতলাল বন্থ মহাশয় তাহার হইযা বিষ্ালয়ে 
গিয়া পড়াইয়া আলিতেন। অম্বতবাবু কাশধামে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! করিতেন, 
এই সময়ে কিছদিনের জন্ত কলিকাতায় আ[সিয়াছিলেন এবং নাটযান্থর।গবশ তঃ ধর্শদাস- 
বাবুর “সিন' অআক। দেখিতে আদিতেন । 

* রায় বাহাদুর ডাক্তার প্রযুক্ত চুণীলাল বছু মহাশয় তাহার একজন ছা ছিলেন। চুশীবাবুর 
একখানি পাঠ্যপুত্তকে ধর্মাগাবাবু এরপ সুন্বর অক্ষরে গাছার মাম লিখিয়। গিয়াছিলেন যে, চুসীবাবু 
জগ্যাবধি সেই পুপ্তবখাদি সবত্বে রাখিয়| দিয়াছেন। 
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গ্যাসান্তাল থিয়েটার নামকরণ 

রিহারম্তাল সমাপ্ত হইলে, শ্টামবাজারে বাজেন্দ্রল(ল পালের বাটাতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ 
নিশ্বাণ করিয়া ১২৭৮ সালের আষাঢ় মাসে (ইং ১৮৭১ জুলাই) মহা সমারোহে 
'লীলাবতী” নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। «সধবার একাদশী” অভিনয়কালে এই 
সম্প্রদায়ের নাম ৮1152 88£1002291 2027800 1706966* (বাগবাজার আমেচার 

থিয়েটার ) ছিল। 'লীলাবতী, অভিনয়কালে এ নাম বদলাইয়! গ্রথমে "176 
091505. 80075910176906” পরে 40810060 বাদ দিয়া! *[156 ব৪0০- 

7891 "[135906” (ন্তাসান্তাল থিয়েটার ) নামকরণ হয়। “হিন্দুমেলাসপ্রতিষ্ঠাত। 
নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই সময়ে 'লীলাবতী' সম্্রদায়ে যাতায়াত করিতেন। ইনি 
15/10821 2818/-এর সম্পাদক ছিলেন । 1710721 1162951%5 নামে একখ|নি 

মাসিকপত্রও বাহির করিয়াছিলেন । “৪8001081” শর্ধ প্রয়োগের ইনি বিশেষ 

পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া, ইহাকে সকলে "ন্তাসান্াল নবগোঁপ।ল” বলিয়া ডাকিত।* 
ইহারই প্রস্তাবে “1106 8981)02221 400808 1056806*এর নাম পরিবন্তিত 

হইয়া [176 0810000 86101091710680:6” নাম হয়? কিন্তু স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা 

মতিলাল সর মহাশয় বলিলেন, “আবার ০৪1০8: কেন? শুধু “5৩ [ব501০091 
[71)9205? ন।ম রাখা হউক ।” সম্প্রদায় তাহাই সাব্যস্ত করিলেন । 

'ধবার একাদণী'র ন্যায় 'লীলাবতী' অভিনয়েও গিরিশবাবু কতকগুলি গান 
বাধিয়! দিয়াছিলেন। আমরা নিম্নলিখিত ছুইখানি গানের সন্ধান পাইয়াছি। 

প্রথম গীত 
হরশস্কর, শশিশেখর, পিনাকী ত্রিপুরারে । 
বিভৃতি-ভূষণ, দিক-বমন, জাহ্ুবী-জটাভাবে ॥ 
অনল ভালে মদন দমন, তরুণ অরুণ-কিরণ-নয়ন। 

নীলকণ্ঠ রজত-বরণ, মণ্ডিত ফণী-হারে ॥ 
উক্ষারূঢ় গরল ভক্ষা, অক্ষমালা! শোভিত বক্ষ, 

ভিক্ষা-ল্ক্ষা, পিশাচ-পক্ষ, রক্ষক ভবপারে ॥ 

 স্ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ধর্গীর হিজেন্্রদাথ ঠাকুর মহাশয় নবগোপালবাবূর সম্বন্ধে লিখি! 
ছিলেন,-.«্নবগোপাল একটা ভ্তাশদাল ধুর! তুলিল। দে খুব কাজ করিতে পারি । কুত্তি, জিমন্াটি ক 
প্রভৃতির প্রচঙ্গন করার চেষ্ট৷ তার খুব ছিল) একট! মেল! বদাইয়াছিল-উাতি, কামার, কুমার 
ইত্যাদি লইয়া | একখান! ন্তাশনাল কাগজ বাহির করিল, মবগোপালের সময় থেকে এই স্কাশনাল 
শব্ট! ঈাড়াইয়া রহিম! গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।” 'ভারতবর্ষ। (আযাঢ. 
১৩২৮ ) 

১২৭২ সাল, চৈত্র মানে (ইং ১৮৬৬ মার্চ) মবগো।পালবাবু প্রধন হিন্ুমেল! প্রতিঠিত করেন। ৭৮ 
পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ব্রজবাবুর বাজনার দল এই প্রথম চৈতরমেলায় বাজাইয়াছিলেদ। 
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ঘিভীয় গত 
ব'যেছিল বধূ ইেসেলের কোণে। 
বল্পেন। ফুটে, থামকা উঠে”. 

হাম! দিয়ে গিয়ে সেঁছুলে! বনে ॥ 
সাজে সকালে, ফেরে চালে চালে 

(আহ!) পগার পরে বধু যেত এগোনে ॥ 
উত্তরকালে প্রথম গীতটা গিরিশচন্দ্র "লক্ষণ-বর্জন' নাটকে এবং দ্বিতীয় গীতটা 

“বিবমঙ্গল' নাটকে সংযোজিত হইয়াছিল। 
'জীলাবতী' নাটকের প্রথমাভিনয় রজনী বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহামে চিরশ্মবণীয় 

থাকিবে। কারণ ভবিষ্যতে এই গ্হাসাস্ভাল থিয়েটারের নাম গ্রহণ করিয়া এবং এই 
থিয়েটারেরই অধিকাংশ অস্ভিনেতা লইয়৷ সাধারণ বঙ্গ-নাটশাল। গ্রতিষ্ঠিত হয়। অভিনয়- 

বান্ত্রে ডাক্তার মহেন্্লাল সবক1ব, স্বধং গ্রস্থকাঁর দীনবন্ধু মিত্র এবং বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিক্নে। 'লীলাবতী' নাটকের ভূমিক। লইয়! নিয়লিখিত অভিনেতাগণ গথম 
হ।সাস্ভাল রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন .- 

ললিত গিবিশচন্দ্র ঘোষ । 

হেম্টদ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
হরবিলাস ও বি অর্ধেন্দুশেখব মুত্তকী। 
ক্ষীরোদবাসিনী রাধামাধব কর। 
নদেরঠাদ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র । 
সারদাহুন্দবী অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবৃ )। 
ভোলানাথ মহেন্্রলাল বস্থ। 

মেজোখুডো মতিলাল হুর। 
রাজলক্ষ্মী ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। 
যোগজীবন যছুনাথ ভট্টাচার্য । 
শ্রীনাথ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
লীলাবতী স্থুরেশচন্দ্র মিত্র। 
রঘু উডে হিহুল খা । 

স্প্রসিদ্ধ অভিনেতা! মহেন্দ্রলাল বন, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু ) এবং 
মতিলাল স্থর “লীলাবতী' নাটকে এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। 

অভিনয় দর্শনে দীনবন্ধুবাবু এতদূর মুগ্ধ হুইয়াছিলেন, যে অভিনয়ান্তে অতি- 
ব্যস্ততার সহিত ষ্টেজের মধ্যে আঁসিয়াই বলেন, "এবার চিঠি লিখবো, ছুয়ো 
বহ্ছিম।* গিরিশবাবুকে বলেন, “আমার কবিতা যে এমন করিয়! পড়া যায় তাহা 
আমি জানিতাম না। 11:91:06 015 ০0201511960 2 1688৮* বন্ততঃ দীনবন্ধুবাবুর 

দীর্ঘ কবিতাসমূহ গিরিশবাবু যেভাবে আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহা! সাধারণের 
আয়াসদাধ্য নহে। অর্দেন্দুবাবু মেখিনীপুরের ভায়ায় ঝিয়ের ভূমিকাভিনয় কৰা 
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দর্শবগণ রিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিয়াছিল্নে। দীনবগুবাবুর নাটকে এদেখিয় 
ভাষায় বিয্বেদের কথ! ছিল। মছেত্দ্রলাল বন্থ ভোলানাথ চৌধুরীর ভূমিকা ভিনয়ে, 
পাড়াগেঁয়ে ছ্যাঝলা! জমীদারের এমন একটা ছবি দেখাইম্বাছিলেন, ধে সেইদিন হুইতে 
দ্বীনবন্ধুবাবু আজীবন তাহাকে ভোলানাথ চৌধুরী বলিয়। ডাকিতেন। যোগেন্দ্রনাথ 
মিত্র নদের চাদ ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন দীনবন্ধুবাবু বলিয়াছিজেন, “যখনই 
দেখলুম, নদের চাদ কাপড় গলায় দিয়৷ প্রথম রঙ্গমঞ্চে বাহির হইল, তখনই জেনেছি 
মেরে দিয়েছি।” চুচুড়ার অভিনয়ের সহিত তুলনা করিয়াই তিনি এ কথা 
বলিয়াছিলেন। চরিত্রোপষোগী বেশভূষার প্রতি এই স্থাসান্তাল সম্প্রদায়ের বিশেষ 
দৃষ্টি ছিল। গিরিশচজ্ের শিক্ষাদানের ইহাই বিশেষত্ব । 'লীলাবতী' অভিনয় সম্বন্ধে 
গিবিশবাবু তাহার “বঙ্গীয় নাট্যশালায় নটচূড়ামণি স্বীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তধী” 
পুস্তিকায় (১৯ পৃষ্ঠায় ) লিখিয়াছেন, -«*লীলাবতী” অভিনয়ের অতিশয় প্রশংস। হইল । 
অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হুইয়! দীনবন্ধুবাবু আমায় বলিয়াছিলেন, “তোমাদের অভিনয়ের 
সহিত চুচুড়। দলের তুলনাই হয় না,-- আমি পত্র লিখিব _ “ছুয়ো বন্িম 1, ্থপ্রসিদ্ধ 
ডাক্তার ৬কানাইলাল দে, ঠাকুরবাড়ীর অভিনয়ের সহিত তুলন। করিয়া আমাদের 
নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি তথায় বলিয়া আসিয়াছেন,_ "আপনাদের অভিনয় 
সোনার খাঁচায় ঈাড়কাক পোর। ।”” 

প্রত্যেক শনিবারে শ্/মবাজারে বাজেন্দ্রবাবুর বাটাতে বাধা রঙ্গমঞ্জে 'লীলাবতী' 
অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত ফ্রি-টিকিটের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু অভিনয়ের স্যশ 
বিস্তৃত হইয়া! পড়ায়, টিকিটের নিমিত্ত এরূপ জনতা ও এত অধিক চিঠি আসিতে আর্ক 
হইল যে সম্প্রদায় নিয়ম করিলেন, যে মে লোককে টিকিট দেওয়। হইবে না, ধাহ]র। 
অভিনয় বুঝিতে সক্ষম, তাহাদিগকেই টিকিট দেওয়া হইবে। তাহাতে অনেক দর্শক 
আপনাপন যোগ্যতার সার্টিফিকেট লইয়া! অভিনয়-র।|জ্রের তিন-চারি দিন পূর্ব হইতে 
দলে-দলে আসিতে আরম্ভ করিতেন। 

প্রায় পাচ রাত্রি অভিনয়ের পর প্রবল বর্ষার জন্য থিযেটাব বন্ধ হইয়| যায়। 
আশ্বিন মাসে পূজার সময় উক্ত শ্তামবাজার-নিবাসী ন্থপ্রসিদ্ধ বন্দুকওয়ালা মথুরামোহন 
বিশ্বাসের বাড়ীতে (উপস্থিত যথায় 7). টব. 8$5%৪৪-এর বাটা) ইহার শেষ অভিনয় 
হয়। 
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দ্বাদশ পরিচ্ছোদ 

'নীলদর্গণে'র মহলা -গিরিশচন্দ্রের সহিত সম্প্রদায়ের বিচ্ছেদ 

লীলাবতী' অভিনয়ের পর "ন্যাসান্যাল থিয়েটার” দ্বিণ উৎসাহে দীনবন্ধুবাবুব 
নীলদর্পণ' নাটকাভিনয়ের জন্ত প্রবৃত্ত হইলেন। রিহারশ্যাল আরম্ভ হইল। দৃষ্তপট, 
রিহারন্যাল ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহার্থে সম্প্রনায় পাড়া প্রতিবেশী এবং বন্ধুবান্ধববগণের 
মধ্যে চাদ সংগ্রহ করতে আরম্ত করিলেন। এমন সময়ে বাগবাজার নিবাশী 
বিখ্যাত জমীদার এরসিকমোহন নিঘোগীর মধ্যম পৌত্র শ্রীঘুক ভূবনমোহন নিয়োগী 
মহাশয়ের সহিত ইহাদের পরিচয হয়। ধর্শদাসবাবু তৃবনমোহনবাবুর প্রতিবেশী, 
তিনিই এই মিলন সংঘটন করিয়াছিলেন। ভুবনমোহনবাবু এই স্রদায়ের প্রতি 
বিশেষনূপ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। চাদ! প্রদান ব্যতীত, 'নীলদর্পণ' নাটকের 
উত্তমরূপ রিহাবস্তাল দিবার নিমিত্ত তীহার পিতামহ প্রতিষ্ঠিত বাগবাজার 
অন্রপূর্ণা ঘাটের চাদনীর উপর বারদ্বারী বৈঠকখান! ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সম্প্রদায় 
ভাড়াটিয়া আখড়াঘর ছাড়িযা দ্যা গঙ্গার উপর এই মনোরম স্থানে দ্বিগুণ উৎসাহে 
'নীলদর্পনে'র রিহারশ্ত/ল দিতে লাগিলেন । উপস্থিত সে বাটার নিয়তলার কিছু চিহ্ন 
আছে। অবশিষ্ট অংশ পোর্ট ট্রাষ্ট লুপ্ত করির| দিয়ছে। যাহাই হউক, নাটকের 
রিহারম্তাল সমাপ্ত হইলে, সম্প্রদাযস্থ কতকগুলি অভিনেতা পূর্ব হইতেই দর্শকগণের 
আগ্রহাতিশয় দর্শনে এবং প্রত্যেক নৃতন নাটক খুলিবার সময় দৃশ্ঠপটাদির জন্য চাদা 
সংগ্রহ বিশেষ কষ্টকর ইত্যার্দি নানা কথা তুলিয়া টিকিট বিক্রযপূর্ববক 'নীলদর্পণ 
অভিনয়ের প্রস্তাব উত্থাপন কবেন। গিরিশববু এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। তিনি 
বলেন, “আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্তপট ও অন্ান্ত সাজ-সরঞাম এখনও এন্প উৎকর্ষ 
ল/ভ করিতে পারে নাই, যাহাতে 'ন্যানান্যাল থিয়েটার নামকরণপূর্ব্বক টিকিট বিক্রয় 
করিয়া মাধারণের সম্মুখে বাহির হওয়া যায়। 'ন্যাসান্তাল থিয়েটার" নাম শুনিয়া 
অনেকেই মনে করিবেন এই থিয়েটার দেশের সমন্ত ধন।ঢ] ব্যক্তিদের সমবেত 
চেষ্টার ফল_-ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ । কিন্তু কতকগুলি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ যুবা" একত্র 
হুইয়। ক্কুত্র সাজ-সরধামে "ঘ্যাসাগ্তাল থিয়েটার করিতেছে ইহ বড়ই বিসনৃশ হইবে।” 
টিকিট বিক্রয় করিয়! খিখেটারের তিনি বিরোধী ছিলেন না। তবে সামান্ত সরঞ্াষ 
লইয়া টিকিট বিক্রয়ে তিনি অসন্মত ছিলেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের অধিকাংশই এন্প 
উত্তেজিত হন যে তাহার তাহাদের প্রধান পরিচালকের কব| রক্ষ! করিতে অসম্মত 
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হুইলেন। চিরম্বাধীন গিরিশবাবু তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংশ্রব ত্যাগ করিলেন। 
টিকিট বিক্রয় করিয়! থিয়েটার করিতে সম্মত নছেন, এন্প আরও কয়েকজন 

অভিনেতা স্থরেশচন্দ্র মিত্র লীলাবতী” অভিনয়ের লীলাবতী),রাধাষাধব কর ('সধবার 
একাদশী'র বামযাণিক্য ও 'লীলাবতী'র ক্ষীরোদ বাসিনী),যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ('লীলাবতী'র 
নদের টা), নন্দলাল ঘোষ (“সধবার একাদশী'র কাঞ্চন ), মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
('সধবার একাদশী'র নকুড়) প্রভৃতি ইহার! গিরিশবাবুর ন্তায় 'ন্যাসান্থাল থিয়েটার, 
পরিত্যাগ করেন৷ এই সময়ে বঙ্গগৌরব নট-নাট্যকার ও নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অনৃতলাল 
বন্থ মহ|শয় কাশী হইতে কলিকাতায় আসিরাছিলেন। রাধামাধববাবু 'নীলদর্পণ' 
নাটকে সৈরিষ্বীর ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় অর্ধেন্দুবাবু, 
নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি অম্বতবাবুকে সৈরিদ্ধীর ভূমিকা গ্রহণে বিশেষ অনুরোধ করেন। 
প্রথমে তিনি অমম্মত হন কিন্তু বন্ধুবান্ধবগণের অন্থরে।ধ ও চাঁপাচাপি'তে শেষে 
স্বীকৃত হন। নাট্যশালার সহিত ইহাই তাহার প্রথম ও প্রকাশ্ত যোগদান। 

ইহার পর 'ম্যানাগ্তাল থিয়েটার” সম্প্রদায় সন্ব/ন করিয়! কলিকাতা, জোড়ার্মাকো, 
অপার চিৎপুর রোডের উপর মধুস্দন সান্যাল মহাশয়ের বাটীর ( উপস্থিত যথায় 
ঘড়ীওয়াল। মল্লিকদের বাড়ী) উঠান, মাসিক চল্লিশ টাকায় ভাড়া লইয়া, তথায় পেজ 
প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ন্ুপ্রসিদ্ধ ষ্টেজ-ম্যানেজার ধর্শদাস স্থর এবং 'কলিকাতা 
আর্ট স্কুলে'র ছাত্র ও ণ্ঠাসান্যাল থিয়েটারের অভিনেতা শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন 
গঙ্জোপাধ্যায মহাশযদ্ধয়ের অক্লান্ত পবিশ্রমে ষ্রেজ নির্মাণ হইতে লাগিল। এদিকে বে 
ভুবনমোহনবাবুর গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় 'নীলদর্পণে'র রিহারন্তাল চলিতে ল।গিল। 
গিরিশবাবুর স্থলে ব্ণৌমাধব মিত্র নামক জনৈক ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের প্রেসিডেষ্ট 
নির্বাচিত কর] হইল। 

এই সময়ে বাগবাজারে একটা সখের যাজ।র দলের সৃষ্টি হয়। গিরিশবাবু তাহাদের 
একটী অংএর পালা বাধিয়া দেন। স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও স্থগায়ক রাধামাধব কর 
প্রহসনের একটী ভূমিক! লইয়া স্থুকণ্ঠে নিয়লিখিত গীতটা গাহিতেন। গানটা প্রয়াগের 
লুপ্ত বেণী ভ্রিধারা ভাগীরছীর ব্ণন।ত্মক। গানটীতে 'নীলদর্পণ' সম্প্রদাষস্থ তৎকালীন 
প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা ও উৎসাহদাতাগণের নাম অতি 
স্থকৌশলে গ্রথিত আছে । গীতটা শ্নেষাত্মক হইলেও ইহা লইরা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ 
আমোদ উপভোগ করিয়াছিলেন। 

গীত 
(কবির স্থরে গেয়) 

লুপ্ত বেণী বইছে তেরোধার ।২ 
তাতে পূর্ণ অর্ধইন্দু ৪ কিরণৎ 
সিছুর মাখ। মতির* হার ॥ 
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লগ হতে ধারাধায়। . সরশ্বতী ক্গীপাকায়,” 
বিবিধ বিগ্রহ* খাটের উপর শোভা পায়? 

শিব১, শড়ুহত+১ মহেন্জাদি১৭ যহুপতি১* অবতার ॥ 

কিনব ধশ্ম১ ৪ ক্ষেত্রে১« স্থান, 

অলক্ষ্যেতে বিষুঃ১৬ করে গান, 

অবিনাশী১* মুনি খষি করছে বসে ধ্যান; 
সবাই মিলে ডেকে বলেঃ “দীনবন্ধু'১৮ কর পার ॥ 

কিবা বালুময় বেলা১* 
পালে পাল২* রেতের বেল।২১ 

ভুবনমোহন২২ চরেও কনে গোপালে২ঃ খেলা, 

মিছে ক'রে আশা, যত চাষা২ 
নীলের গোড়ায২৬ দিচ্ছে সার ॥২? 

কলঙ্কিত শশী” হরষে, অমৃত২৯ বরষে, 
জ্ঞান হয বা দিনের গৌরব এতদিনে খসে, 

স্থান মাহাত্য্ে হাড়ীস্ত ভী পয়লা দে দেখে বাহার ॥৩ 
চিহ্নিত মাত্রার অর্থ :- 

(৯) দলের গ্রেমিডেট -৬বেণীমাধব মিত্র। ইনি অভিনয় করিতেন না, 
গিরিশবাবু সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিবাব পর তাহার স্থলে বেণীমাঁধববাবুর উপর কর্তৃত্ব- 
ভার অপিত হয়। ইহার নাম অপ্রকাশ থাকায় “লুপ্ত” বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । অপর 
পক্ষে গঙ্গ। যমুনা সরম্বতা সঙ্গ । 

(২) তেরোধার _ত্রিধারায়। 
(৩) পূর্ণচন্দ্র মিত্র- অভিনেতা । 
(5) অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী _ নাট্যাচার্ধ্য ও অভিনেতা। 
(8) কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় _ অভিনেতা । 
(৬) মতিলাল সুর অভিনেতা। 
(৭) নগেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় _ অভিনেতা ও প্রধান পরিচালক । 
(৮) সরম্বতী ক্ষীণাকায়_ অল্প বিদ্যা অর্থ[ৎ মূর্খ । 
(৯) বিগ্রহ-_ সঙ্গমে দেবমুন্তি অপরপক্ষে কুৎসিত গালি । 

(১০) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় _ অভিনেতা! । 
(১১) কাতিকচন্দ্র পাল- সম্প্রদায়ের উংসাহদাতা। 
(১২) মহেন্দ্রলাল বস্থ_ অভিনেতা । 

(১৩) যছুনাথ ভট্টাচার্য্য - অভিনেতা । 
(১৪) ধর্মদাস স্থর _ ্েজ-ম্যানেজার | 
(১৫) শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়- অভিনেতা! ও সহকারী ট্রেজ-ম্যানেজার | 
(১৬) আখনমাজের গায়ক বিষুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন। 
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€১৭) অবিনাশিচজ্জ কর - অভিনেতা । 
(১৮) 'নীলদর্পণ-প্রণেতা হুবিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র 
(১৯) অম্বতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু )-- অভিনেতী। 
(২০) রাজেজ্রলাল পাল গ্রভৃতি পল বংশীয় কয়েকজন । 
(২১) রেতের বেলা - অর্থাৎ রাত্রিকালে রিহারন্তাল হইত। 
(২২) শ্রীধুক্ত ভূবনমোহন নিয়োগী । 
(২৩) চরে অর্থাৎ বেড়ায়; ভুবনমোহনবাবুর কোন নির্দিষ্ট কাধ্যু ছিল না। 

অপরপক্ষে ভূবনমোহন চরে অর্থাৎ গঙ্গাতীরস্থ ভুবনযোহনবাবুব বৈঠকখানায় | 
(২৪) গোপালচন্দ্র দাস-- অভিনেতা । 
(২৫) সদেগাপ জাতীয় অনেকেই এই সম্প্রদায়তৃক্ত ছিলেন। 
(২৬) 'নীলদর্পণ নাটক । 
(২৭) সার-_বিষ্াা। এন্থলে কাধ্য-নিপুণতার অভাব বুঝাইতেছে। 
(২৮) শশীভূষণ দাস- অভিনেতা । 

(২৯) নাট্যাচাধ্য ও অভিনেতা শ্রীধুক্ত অমৃতলাল বন্থ। 
(৩০) সম্প্র!য বৈতনিক হওয়ায় কাহারও আর প্রবেশ-নিষেধ রহিল ন।,-_ 

অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার । 
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ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 

“বিশ্বকোষ ও গিরিশচন্দ্র 

পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত নগেন্ত্রনাথ বন গরাচ্যবিষ্ভামহার্ণৰ মহাশয় সম্পাদিত “বিশ্বকোষ 
অভিধানে “রঙ্গালয়" ঈর্ষক শব্দের মধ্যে বঙ্গীয় নাট্যশালার একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 
প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক স্থানেই ভ্রমগ্রমাদ দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ 
গিরিশবাবু সন্বন্ধে উহাতে এমন অনেক মিথ্যা কলঙ্ক-কুৎসার কথা আছে, যাহা! 
অমার্জনীয় । কর্তবের অন্থরে।ধে “বিশ্বকোষে' প্রকাশিত সেইসব অন্তায় ও মিথ্যা 
উ্ভির প্রতিবাদ করিয়। গ্রকৃত বহস্ত প্রকাশে বাধ্য হইলাম। 

১৩০৭ সালে বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস সংগ্রহের নিমিত্ত স্থকৰি ও স্সাহিত্যিক 
শ্ীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, নাট্যামোদী ৬বিপিনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আমি- এই তিনজন 
একত্রে সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ধর্শদাস স্বর মহাশয়ের নিকট গমন 
করি। ধর্মমদাসবাবু প্রথম হইতেই অক্লান্ত পরিশ্রমে ই্রেজ নির্মাণ ও দ্বয়ং তুলি ধরিয়া 
দৃশ্তপট আকিতে আরম্ভ না করিলে গৃহস্থ যুবক-সম্প্রদায় খিয়েটাৰ করিতে পারিতেন 
কিন! সন্দেহ। ধণ্মদাসবাবু তাহাদের গৌরবজনক নাট্যশালার একটী ধারাব/হিক 
ইতিহাস আমাদেব নিকট বর্ণনা করেন। পরে কিরণবাবুর অন্থরোধে তিনি তাহাকে 
বঙ্গ-নাট্যশালার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ধর্মরদাসবাবুর 
লিখিত বিবরণ ও নাট্যসম্রাট গিরিশচন্তরের প্রমুখাৎ এবং অন্যান্ত নানা স্থান হইতে 
তত্ব সংগ্রহ করিযা কিরণবাবু স্বর্গীয় নাট্যরখী অমরেন্দ্রন।থ দত্ত প্রতিষ্ঠিত এবং স্থুপ্রসিদ্ধ 
পণ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত “রঙ্গালয়' সংবাদপত্রে ১৩*৭ সাল, ২রা 
ঠচত্র (১৫ই মার্চ ১৯০১ শ্বী) তারিখে ্বন্ধীয় নাট্যশালার ইতিহাস” লিখিতে আরন্ত 
করেন। ১৩১০ সালে মৎ-সম্পাদিত “গিরিশ গীতাবলী' পুস্তক বাহির হয়। গ্রন্থের 
শেষভাগে বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাস-সহ গিরিশবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করি। 
কিরণবাবু কতৃক প্রকাশিত ধর্মদাসবাবু লিখিত উক্ত বিবরণ হইতে আমি বিশেষ 
সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। পর বৎসর ১৩১১ সালে বিশ্বকোষে “রঙ্গালয়” 
শব্দের ব্যাখ্যা উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বাহির হয়। ইহাতে লিখিত 
আছে, অর্ধেন্দুবাবু 'লীলাবতী” নাটকের রিহারস্তাল দেন এবং ব্রজবাবুর কাছে ট্রেজের 
কাঠকাঠর! চাওয়াতে তিনি আনন্দিত হুইয়। অর্ধেন্দুবাবৃকে তাহা দান করেন। 
“বিশ্বকোষে' প্রকাশিত সংবাদের যাথার্থয সম্বন্ধে ধর্মনাসবাবুকে জিজ্ঞাসা কন্সি। কারণ” 
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“গিরিশ-দীতাবলী'তে মুহিত ধর্্ববাসবাবুত় লিখিত বিবরণ অবলম্বনে যাহা প্রকাশিত 
হয়- তাহার সহিত 'বিশ্বকোষে'র লেখার সামরন্ত নাই। ধর্মমদাসবাবু "গিরিশ- 
গ্ীতাবলী'র সেই অংশ পাঠ করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়! উক্ত মুদ্রিতাংশ পৃষ্ঠার পার্ে 
৮65 হত 80906106186 5 ০০:6০ লিখিয়া নাম সহি করিয়া দেন। আমিসে 
পুস্তকখানি সময়ে রক্ষা করিধা আসিতেছি। পাঠকগণের অবগতিব জন্য সেই অংশ 
নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম :_ 

“সধবার একাদশ'র প্রথমাভিনয় রজনীর পর হইতে আর্মি, গিরিশবাবু কর্তৃক 
্রেজ-ম্যানেজার নিযুক্ত হই । পরে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় চলিতে থাকে । ইতিমধ্যে 
আমরা! কয়েকজনে চাদ! তুলিয়! স্থায়ী বঙ্গমঞ্চের স্থাপন-মানসে একখানি :05260৮83 
ছাপাইয়া চাদ! সংগ্রহ করিতে থাকি। দুই মাস চেষ্টা করিয়া আমব। অকৃতকায্য 
হই। এই সময গিবিশবাবুর শ্যালক শ্তামপুকুরের সরকার বাটার ৬নবীনচন্দ্র ধেবের 
জোষ্ঠ পুত্র ৬ব্রজনাথ দেব [ নাট্যামোদিগণেব বিশেষ পৰিচিত কুপ্র্িদ্ধ শ্রীঘুক নরেন্দ্রুষ্ 
চুীলাল ও নিখিলেন্দ্রকু$ দেব (সরকার উপাধি) ভ্রাতৃত্রষেব পিতা৷ ] একটা নাট্যশালা 
স্থাপন জন্য কিছু টাক] সংগ্রহ করিয়! একটা ঠ্েঁজ নিশ্মণ করিতে থাকেন। গিবিশ- 
বাবুর আদেশক্রমে আমি শ্ঠামপুকুরে যাইয়! এ স্টেজ নির্শ]ণ-কাধ্যে বিশেষ সাহায্য 
করি। উক্ত ষ্টেজ নিম্মাণ হইতে না হইতেই, ব্রজবাবু ইহলোক পরিত্য।গ করেন। 
শিশ্মাণকার্য্য স্থগিত থাকে | তিন মাস পবে গিবিশবাবুঃ আমাকে উক্ত ষ্রেজের কাষ্ঠা্দি 
লইয়] নৃতন ষ্টেজ প্রস্তুত কবিতে বলেন ও আমাকে সমস্ত সাজ-সরঞ্রাম প্রদান করেন। 
আমি স্বীয় বাটাতে এ সকল কাষ্ঠাদি লইয়া আপিয়া ও আপনা-আপনির মধ্যে ৬০. 
ষাট টাক। চাদ তুলিয়া ছ্রেজ নির্মাণ ও একজন পেন্টারকে দিয়া 5০21)6 79910158 
আবন্ত করি। একখানি সিন আকা হইতে ন! হইতেই ট|ক। ফুরাইয়া গেল। টাকর 
জমা-খরচ আমি করিতাম। তখন আমাদের 'লীলাবতী'র রিহারন্তাল চলিতেছে । 
আমাদের মধ্যে এমনকি অধিকাংশ লোকই 8181). ৮৪:5০ (অমিত্রাক্ষর ছন্দ) 
পড়িতে জানিত না! গিরিশবাবু, তাহা কিরূপে পড়িতে হয়, সকলকে শিখাইস্া 
দেন। প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারের বা অভিনয়ের ক, খ, শিক্ষা হইতেই গিরিশবাবু মাষ্টার । 
রিহারস্তাল খুব চলিতেছে, অথচ স্টেজ নাই। ক্রমে-ক্রমে এক-একখানি করিয়া 
“লীলাবতী'র সমস্ত সিনগুলি আমাব দ্বারা আ্াকা হইল এবং আমিও সকলের নিকট 
অত্যন্ত আদর পাইলাম। তাহার পব স্টেজ ০০771906 (সম্পূর্ণ) হইলে, আমরা! 
বুদ্দাবন পালের গলির রাজেন্দ্রল/ল পালের বাটাতে ষ্টেজ বাধিয় 'লীলাবতী'র অভিনয় 
সথচারূপে সম্পন্গ করি ।৮ “215 50966510600 15 5017606৮54৫.) 10, 00. 5৪, 

ধর্মধাসবাবুর 98500 পাঠে ভরসা! করি, বিচক্ষণ পাঠকগণ “বিশ্বকোষে'র 
“রঙ্গালয়*-লেখকের সত্যতার পবিমাণ বুঝিতে পারিবেন। যিনি শ্ঠামপুকুর যাইয়া 
ব্রজবাবুর স্টেজ নির্মাণে সাহায্য করিতেন? সেই ধর্শদাসবাবু লিখিতেছেন, ব্রজবাবুর. 
সৃত্যুর তিন মাস পরে আমি গিত্সিশবাবুর কথামত শ্তামপুকুর যাইয়া কাষ্ঠাদি লইয়া 
আসি। আর 'বিশ্বকো1ষে' লিখিত হইয়াছে, -"ব্রজবাবু তখনও শষ্যাগত। অর্ধেম্দুবাকু 
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'গ্ুজধাধুর নিকট এই কাঠকাঠর! প্রার্থন। করায় তিনি আনন্দিত হইয়া! তাহা গান 
কুবিলেন।* যেব্যক্তি বড় সাধ করিয়! রঙ্গমঞ্চ নির্শ।ণ করিতেছিলেদ, যোগমুক্ত 
হইবো তাহা সম্পূর্ণ করিবার আশ! রাখেন, তাহার শব্যাশায়ী অবস্থায় গিয়া তীহ1র 
নিকট কাষ্ঠগুলি প্রার্থনা! করা সম্ভবপর নহে। আবার সেই সংবাদ শুনিয়। রোগী 
আনন্দিত হইয়! উঠিলেন, ইহাও নৃতনত্ব বটে ! 

ব্রজবাবুর পীড়াক/লীন গিরিশবাবু প্রায়ই রিহারগ্ত/লে যাইতে পারিতেন ন! 
বলিয়াই বোধহয় "অর্ধেন্দুবাবু শিক্ষাদাতা হইলেন” 'বিশ্বকে।ষে' লিখিত হইয়াছে । কিন্ত 
নগেন্দ্রবাবু। দবাধামাধববাবু তাহারাও যে গিরিশবাবুর অনুপস্থিতকালে ছোট-ছোট 
ভূমিকাগুলি শিখাইতেন; এ কথা “বিশ্বকোষে' লিখিত হইল ন! কেন? 

ন্যানান্তাল থিয়েটার” সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র পর 'নীলদর্পণের রিহারস্তাল দিতে 
আরম্ভ করেন। বিশ্বকোষ 'নীলদর্পণে'র রিহারস্াল ব্যাপার হইতে গ্িরিশবাবুকে 
একেবারে ছাটিয়া বাঁদ দেওয়। হইয়াছে । “বিশ্বকোষ বলিতেছেন, -“গিরিশবাবু ব্যতীত 
“লীলাবতী'র দলের সকলেই আসিয়া! জুটিলেন। পূর্বেক্ত বন্ধুবান্ধবগণের যত্বে এবার 
কাধ্যের একটা শৃঙ্খল! স্থাপিত হইল। নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক (সেক্রেটারী ), ধর্শদাস- 
ধাবু কর্াধ্ক্ষ (ম্যানেজ।র ), কাঠিকবাবু বেশকারী (ড্রেসার) আর অর্ধেন্বুবাবু 
পরিচালক ও শিক্ষক (101: ও 5৪016: ) হইলেন।-..অর্ধেম্দুবাবুর প্রস্তাবে 
'নীলদর্পণ' অভিনয় করা স্থির হয়।* কিন্তু এ কথ! একেবারেই সত্য নহে । তংকালীন 
ম্যানেজার ধর্শদালবাবু এবং পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত তৃুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের স্বাক্ষরিত 
'ংশ “গিরিশ-গীতাবলী” হইতে নিয়ে উদ্ধত করিতেছি :- 

দ্য।হাই হউক সম্প্রদায় তংপরে দ্বিগুণ উংস|হে শ্রীযুক্ত ভূবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গা 
ভটস্থ বৈঠকখানায় গিরিশব।বুর প্রস্তাবমত 'নীলদর্পণে'র রিহারশ্ত/ল দিতে লাগিলেন । 
'রিহারশ্তাল সমাপ্ত হইলে, দর্শকবুন্দের আগ্রহথাতিশম় দর্শনে সম্প্রদ।য়, টিকিট বিক্রয় 
করিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তাহাদের অভিনয়-শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র 
ঘোঁষ অসম্মত হন। তিনি বলেন, _ “আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্ঠপট ও অন্তান্ত সাজ-সরঞ্জাম 
এখনও এপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে “্তাসান্তাল থিয়েটার নামকরণ 
পূর্বক টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।” কিন্তু সম্প্রদায়স্থ 
অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হুন যে, তাহাদের শিক্ষার্ডক্, _ধাহার অনাধ|রণ শিক্ষা 
নৈপুণ্যে তাহাদের সম্প্রদায় এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং ধাহার বিপুল 
অধ্যবসায়-গুণে ন্থুশিক্ষিত হুইয়া, তাহার! 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে এরূপ নবোৎসাহে প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন, সেই গিরিশবাবুর কথ৷ রক্ষা করিতে অনন্মত হইলেন। চিরথাধীন 
গ্িরিশবাবুঃ তাহার বহ্ষত্ধের শিক্ষাদানের 'নীলদর্পণ' অভিনয় দর্শনে, সাধারণে কিন্ধপ 
"মন্তব্য প্রকাশ করে, সে কৌতুহল নিবৃত্তির আগ্রহ পরিত্যাগপূর্্বক তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের 
গ্গংঅব ত্যাগ করিলেন ।” 

(5ন.) 10110:108 10255 50. 

(5৫) 9/99চ88 20013409 1০০45. (নাঃ) শ্রীতুবনযোহন সিয়োগী। 
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১৬১৭ সাল, ভাঙ 'মাষের 'নাট্যমন্দিয়ে' ধর্মঘাসবাবুর ব্বরচিত আত্মনীবনী 
প্রকাশিত হয়। তাহা হইতেও 'নীলদর্পণে'র রিহারস্তাল-বৃত্তাস্ত উদ্ধৃত কত্িতেছি :- 

“পরে “নীল্দর্পণে'র রিহারম্তাল আবস্ত হইল। আমার হ্বজাতি ও প্রতিবাসী 
শ্রীযুক্ত গুবনমোহন নিয্োগী মহাশয় তাহার গঙ্গার উপরিস্থিত বৈঠকখানা আমাদের 
রিহারস্াল ও আপিস করিতে দিলেন এবং আমাদের সময়ে-সময়ে সাহাধ্য করিতে 
প্রতিশ্রত হইলেন । আমরাও দ্বিগুণ উৎসাহে কাধ্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমাদের 
“নীলদর্পণ' অভিনয়-উপযোগী সিনগুলি সব গ্রস্তত হইয়। আমিল। টিকিট বিক্রয় করিয়া 
থিয়েটার করিবার জন্য জোড়ার্ঈকোর ৬মধুস্দন সান্যাল মহাশয়ের বাটা (যেবাটী 
এখন ঘড়িওয়াল! বাটী বলিয়া খ্যাত ) এ বাটা যোগাড় করা হইল। আমি জজ প্রস্তত 
করিলাম । আমর] সকলেই উৎসাহিত; কেবল গিরিশবাবুর অমত। কিন্ত আমাদের 
সকলে একেবারে উদ্নত্ত হইয়া উঠিয়াছে - কেহই গিরিশবারুর আপত্তি ও অত গ্রান্থ 
করিল না বরং সকলেই একমত হইয়া স্থির কবিল,-গুর অমত হয়, আমর! 

চাহি না। উহাকে বাদ দিতে গেলে আমাদের সকলকে দমনে রাখে-_ এমন একজন 
আবশ্তক | কাজেই শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মিত্র যহাশরকে আমরা প্রেসিডেন্ট করিলাম। 
তাহাতে গ্রিরিশবাবু আমাদের সকলের উপর রাগ করিলেন ও সেই কারণেই 
গিরিশবাবুর “লুগ্তবেশী" গানের স্থষ্টি হইল। কারণ আমরা বেণীবাবুর নাম বিজ্ঞাপনে 
ছাপাই নাই।” 

এ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তত্প্রণীত অর্ধেন্দু জীবনীতে (“বঙ্গীয় নাট্যশালায় নট- 
চুড়ামণি স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তকী' নামক পুস্তকে ) যাহ! লিখিয়াছেন, তাহাও আমরা 
(২০ পৃষ্ঠ হইতে ) উদ্ধত করিতেছি :- 

* 'নীলদর্পণের শিক্ষ। সম্বন্ধে নানাবিধ তর্কবিতর্ক শুনিতে পাই ও মৃদ্রান্কিত কাগজ 
দেখিতে পাই। সেই সব কাগজ ও কথার বিশেষ যত্ব, যাহাতে প্রতীয়মান হয় ষে 
'নীলদর্পণে'র বিহারম্তালে আমার কোন হস্তক্ষেপ ছিল না, কেবল অর্ধেদদুর শিক্ষাতেই 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। আমার সংন্রব ছিল বা না ছিল, তাহা জানাইবার 
প্রয়োজন নাই; কিন্তু 'নীলদর্পণ' সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছিলেন, এ কথায় অর্ধেনদুর 
বিশেষ প্রশংসা হয় না । কারণ উক্ত সম্প্রবায়তৃক্ত ব্যক্তিগণ দুইবার অতি উচ্চ প্রশংসার 
সহিত 'সববার একাদশী ও 'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছে। “নীলদর্পণে' নাটককারের 
কৃতিত্ব 'লীলাবতী'র অপেক্ষা অবিক হইলেও 'লীলাবতী'তে 'নীলদর্পণ' অপেক্ষা অধিক 
শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। ধাহার] “'লীলাবতী' অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
কয়েকজনকে চাষার শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইত; কারণ কঠিন-কঠিন ভূমিকা - সাবিত্রী, 
উড, গোলক বন্থ প্রসৃতি অর্ধেন্দুশেখর স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'লীলাবতী'তে 
সম্প্রদায় যেরূপ শিক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিক্ধী, বরল! 
প্রভৃতি ভূমিকার অধিক শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। যথা -'লীলাবতী'র ভীদাথের 
পক্ষে 'নীবদর্পণের ছেওয়ান বিশেষ কঠিন নয়। 'নীলদর্পর্ণে আমার কোন সংশ্রব 
ছিল না, ইহা গ্রধাণ করিয়। যিনি অর্ধেম্ুশেখরের বিশেষ প্রশংসার চেষ্টা! করিহেদ, 
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তাহাতে তিনি কৃতকার্ধ্য হইবেন না। অর্ধেন্দুশেখবের লহিত 'নীলদর্পপের শিক্ষার 
অংশ না হোক, দগধবার একাদলী' ও 'লীলাবভী'র শিক্ষার দাবী প্রীযুক্ত রাধামাধব 
কও কাখেন। 'নীলদর্পণ' শিখাইবার অংশ অগ্ভাবধি জীবিত ধর্শদাসবাধু আমাকে 
কাগজে-কলমে দেন। 'নীলদর্পণ' সম্প্রদায়ের অনেকেই মহে্কজ্রলাল, মতিলাল, কাণ্েন 
বেল, শিবচন্ত্র প্রভৃতি আজীবন আমাকে গুরু বলিয়া! গৌরব করিতেন। ধাহার 
অপর প্রশংস! নাই, তাহার পক্ষপাতী ব্যক্তি যদি সত্যের অপলাপ করিম তাহার 
গ্রশংসাবৃদ্ধির প্রয়াস পান, তাহাতে ফল না হোক, কতক পরিমাণে মার্জনীয় হইতে 
পারে। 'নীলদর্পণ' লইয়৷ আমার সহিত অর্ধেন্দুর বিবাদ কেহ্-কেহ প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু ইহা অমূলক । 'ন্তাসান্তাল থিয়েটার" স্থাপনের কর্তৃত্বভার শ্রীযুক্ত ধর্মদাস 
স্থর ও ৬নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অল্প ছিল না। নগেন্দ্নাথ ক্ষুপ্র-ক্ুপ্র অংশের 
শিক্ষ/ও দিতেন। কতকটা স্টার থিয়েটারে'র ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অম্তলাল বস্থও এ 
কর্তৃত্বের দাবী রাখেন। তিনি এই 'নীলদর্পণে' 'লীলাবতী'র ক্ষীরোদবাসিনী চথিয়। 
যাওয়ায় সৈরিক্ীর ভূমিকা পন ও এই তাহার প্রথম নাটক শিক্ষা । যে সময়ে 
অস্বতবাবু “নীলদর্পণে' যোগ দেন, সে সময়ে আমি ন। থাকিবার কারণ কোনও বিবাদ 
নয়, মতের অনৈক্য মাআ। আমার রচিত গান “লুগ্তবেণী বইছে তিরোধার” তাহার 
প্রমাণ। গানের গ্সেষ এই-"স্থান-মাহাজ্ম্ে হাড়িশ্ুড়ি পয়স। দে দেখে বাহার।” 
'্যাসান্তাল থিয়েটার নাম দিয়া» শ্যাসান্তাল থিযেটারে'র উপযুক্ত সাজ-সরপ্াম ব্যতীত, 
সাধারণের সম্মুথে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ 
একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্ 
অবস্থা 'ন্তাসান্াল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে-এই আমার আপত্তি। 
ত্যাসান্তাল থিয়েটার নাষে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও 
ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা! একত্র হইয়া 
দ্র সরঞ্জামে '্যাসান্থাল থিয়েটার করিতেছে, ইহ! বিসদৃশ জ্ঞান হইল । এই মতভেদ । 
কিন্তু সে সময় টিকিট বেচিয়! টিকিটের অর্থ আত্মসাৎ করিবেন, এমন ছুই-এক ব্যক্তি 
পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। তাহারাই এই মতভেদকে শক্রত| বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন।” 

টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করিবার ধাহাদের অধিক আগ্রহ ছিল, অর্ধেন্দুবা বুও 
তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান। তাহার কারণ, তিনি তখন জন্য কোন কাজকর্ম 
করিতেন না, নাট্যান্থরাগবশতঃ আখড়া-গৃহেই সদাসর্বদা থাকিতেন। পূর্বে উল্লিবিত 
হইয়াছে, আম্মীয়তাব্যত্রে পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজ! যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দরমোহন, 
ঠাকুর ভ্রাতৃহয়ের বাটীতে থাকিয়! অর্ধেন্দুবাবু লেখপড়া করিতেন। কিন্ত ক়লাহাটায় 
(জোড়ার্মীকো, রতন সরকার গার্ডেন স্রীটে ) অভিনীত “কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনে 
দস্তবক্রের ভূমিক। (দন্ত-রোগাক্রান্ত সৌদ্দীন্রমোহন ঠাহুরের প্রতি গ্লেষব্যগ্ক ) 
অভিনয় করিয়! তিনি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটাতে বসবাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন । 
ই মনোমাবিন্ত এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে ঠাকুরবাটা হইতে অর্ধেন্ুবাবুর পিতা 
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এন্ডাযাচরণ মুত্কী হ্হাশয় যে ষালোহার! পাইতেন, ভাহাও বদ্ধ হইয়া! যায়। এই 
নিশিত্ত হামাচক়পবাবু অর্ধেন্দুবাবুর উপর বিশেষ বিরক্ত হইয়া উঠিযাছিলেন। এ সন্ধে 
নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অস্বৃতলাল বস্থ মহাশয়-বদিত “মানসী ও মর্শবাণী' মালিক পজিকায় 
(শ্রাবণ ১৩২৩ সাল ) যাহা! লিখিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :- 

“অর্ধেন্দুর কিছু টানাটানি ছিল, তাহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। 'নীলদর্পণে'র 
তৃতীয় অভিনম্ব বজনীতে অর্ধেন্দুর অদ্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম;) কোনও- 
রকম করিয়া যোগেন্দ্রনাথ মিঅকে দিয়া তাহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন 
প্রাতে অর্ধেন্দুর বাড়ীতে গিয়! তাহার পিতা ৬শ্ামাচরণ মুত্যফী মহাশয়ের হস্তে নগেন 
বন্দ্যো চজ্িশটা টাক] দিয়া আসিলেন। তখনকার মত গোল মিটিয়া গ্েল। ইহার 
জন্য অর্ধেন্তুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটারের সর্ববা,ণ উন্নতি করিতে গিয়া 
তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃক্পাত করিবার অবসর পান নাই। তীহারা 
পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ী হইতে বরাঝর মাসে-মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, 
“কিছু কিছু বুঝি” প্রহসন অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া! যায়। সুতরাং 
থিয়েটারের ভন্য তীহাদিগকে বিশেষ স্মতিগ্রস্থ হইতে হইল। যদি আমর] তাহার 
অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাঁম, তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গত 
হইত ।” ৬৭০ প্ৃষ্ঠা। 

'লীলাবতী' নাটকের ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকার অভিনেতা রাধামাধববাবু চলিয়! 
যাওয়ায়, 'নীলদর্পণ' নাটকের টৈরিস্বীব ভূমিকা অমৃতবাবুকে প্রদান করা হয়। 
*বিশ্বকোষে' লিখিত হইয়াছে, অর্ধেন্দুবাবুই তাহাকে সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রদান করেন। 
কিন্তু অমৃতবাবু তাহা হ্বীকার করেন না। পূর্বোক্ত তারিখের “মানসী ও মন্মবামী' 
পজিকায় এতদ্সম্বদ্ধে তাহার যে প্রতিবাদ বাহির হইয়াছিল, তাহাও নিক্বে উদ্ধৃত 

হইল :- 
« বিশ্বকোষ" অভিধানে “রজালয়” শীর্ষক প্রবন্ধে একটু আধটু তুল রহিয়া গিয়াছে । 

প্রথম দেখুন- রেবতীর ভূমিক! লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মান! 
নহে ।. গিরিশবাবুর গানে আছে- “কলঙ্কিত শশী হুরষে, অমৃত বরষে”, এ স্থলে 
“বিশ্বকোষের লেখক টীকা করিয়াছেন- “অমৃত বরষে- অম্তলাল পাল- একজন 
অভিভাবক |” অথচ সকলেই জানিতেন যে এ 'অম্ৃত' সৈরিন্ধীবেশী অমৃতলাল বন্থ। 
সৈরিঙ্কীর অশ্রবর্ধণের উল্লেখ করিয়া “অমৃত বরষে* লেখ! হইয়াছে । আর অমৃতলাল 
পাল কোনওকালে «“অভিভারক+ অথবা থিয়েটারের ভাবুকও ছিলেন না। এইরকম 
ছোটখাট অনেক তুল উক্ত প্রবন্ধে আছে । পুনশ্চ দেখুন, লেখক একস্থলে বলিতেছেন, 
_নবীনমাধবের স্ৃতৃশধ্যার তৃষ্থে সৈরিস্ধীকে যে “মড়াকায়্া? কাদিতে হইত, অম্বতবাবু 
সহজে তাহ! আয়ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অম্বতবাবু নিজ বাড়ীর 
পার্খস্থ একট! খালি ভাঙ্গা! বাড়ীতে প্রত্যহ ছু-প্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার 
জন্ত সাধনা করিতেন। অর্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া! কাছিতে শিখাইতেন, উভয়ে গল! 
যিলাইয়। কাল! অভ্যাস করিতেন । আট-দশ দিন এইকপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু 
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মড়াকাযা আয় কিয়! লইয়াছিলেন। তীহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পদ্দীস্থ 
স্ত্রীলোকের! জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে “ভাগ! বাড়ীতে ভূতে রোগ কাদে ।*- 
এই বর্ণনায় কিছু গলদ আছে। ব্যাপারটা এই :- আমি ত নৈরিস্বীর ভূমিকা গ্রহণ 
করিলাম প্রথমে নিজে-নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ক্র 
করিনাই। একধিন অর্ধেন্দুবাবু বলিলেন, “তোমার পাটা কেমন হ'ল দেখি? তিনি 
আমার পরীক্ষা লইয়া! বলিলেন _ “না, হয়নি ।' এই বণিয়! সৈরিন্ধীর প্রথম দৃশ্তে চুলের 
দড়ি বিনানর লময় কথার ভঙ্গী কেমন হওয়া! উচিৎ, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়। 
দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপন! ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়। 
আমি ভাবিলাম; বক্তৃতার ধরণট! ঠিক করিয়া লইতে বেশি দেরি হইবে না; আসল 
ব্যাপারটা হইতেছে -এ কান্না। এটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া 
আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিথিতে 
গেলাম। তার সেকেলে ধরনের কান্গা; স্ুরটাই মেয়েলি, কিন্ত আমার মনে হইল 
যেন 6700090এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল লাগিল না। আমি একাই 

চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞ! করিয়া প্রত্যহ এ পড়ো-বাড়ীতে দ্বিপ্রথরে আমি 
মড়াকান! অভ্যা করিতাম। একাকী করিতাম; অর্ধেদু বা অন্ত কেহ আম'র 
দোসর ছিলেন না। কয়েকদিন পরে আমি অর্ধেন্ুকে বলিলাম,_ “একবার আমার 
কান্নার জায়গাটা! শোনো দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় দেখিয়া তিন সানন্দে আমর 
হাত ধরিয়া বলিলেন _ "বনুৎ আচ্ছা! | বেশ হয়েছে ।” * 

অমৃতবাবু সন্বদ্ধে 'বিশ্বকোষে' “একটু আবটু ভুল” আছে, কিন্ত গিরিশবাবু সম্পর্কে 
সেই ভুলের মাত্র! অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে । ১৩১৫ সালে, আশ্বিন মাসে মিনার্ভ। 
থিয়েটারে অর্ধেম্দুবাবুর শোক-সভায় গিরিশবাবু অর্ধেন্দুবাবু সম্বপ্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ 
করেন, তাহাতে “বিশ্বকোষে'র এই সকল ক্রুটা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন । “বিশ্বকোষ'- 
সম্পাদক প্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ প্রাচ্যবিষ্ঠামহার্ণৰ মহাশয়ও সেই সভাস্থলে উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি সভাস্থলে বলেন,“ “বিশ্বকোষে' প্রকাশিত “রঙ্গালয়” প্রবন্ধটী অর্ধেম্দু- 
বাবুর পুত্র ব্যোমকেশবাবু আমাকে লিখিয়! দেন। নান! কারণে আমি এই প্রবন্ধটী 
গিরিশবাবু বা অমৃতবাবুকে দেখাইয়া লইতে পারি নাই। এক্ষণে বুঝিতেছি, এই 
প্রবন্ধটীতে অনেক গলদ রছিয়। গিয়াছে । যাহাই হউক পুনমুক্পণকালে আমি ইহা 
সংশোধিত করিয়া বাহির করিব। আমি এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, ভরসা করি, আপনারা 
এতদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন ।” 

“বিশ্বকোষ' কবে পুনমূ্হিত হইবে এবং পুনরূত্রণকালে এ সব ভুলত্রাপ্তির 
সংশোধন হইবার স্থবিধা হইবে কিনা বলিতে পারি না। তাই এবশ্বকোষে'র লেখা 
সম্বদ্বে আরও ছুই-একটা অমূলক কথা এখানে বলা প্রয়োজন বোধ করি । যথা :- 

“এই অভিনয়ের (“সধবার একাদশী, ) পর রঙ্গমঞ্চ মেরামতি হিসাবে ৪*. টাকার 
গোলমাল হয়। সেই গোলমাল লইয়! গিরিশবাবু রঙ্গমঞ্চ আটকাইয়া রাখেন। এই 
হুতে গিরিশবাবুর সহিত সমগ্র দলের বিবাঁদ হয়, এবং গিরিশবাবু দল ছাড়িয়! ছেন। 
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খই অভিনয়ের পর গড়পারে জগন্নাথ দত্তের বাড়ী ইহাদের তৃতীয় অভিনয় হয়। এই 
'ভিনয়ের জন্য রঙ্গম্ের অভাব হয়। শিবপুরে তখন “কষ্ককুমারী'র অভিনয় হইত। 
সেই দলের রঙ্গমঞ্চ ক্রয় করিয়া আনিয়া অভিনয় করা স্থির হয়। গিরিশবাবু এই 
সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নিমঠাদ অভিনয়ের জন্ম প্রস্তত হইলেন।” «বিহ্বকোষ' _ 
প্রঙ্গালয় ( বঙ্গীয়)”, ১৮৭ পৃষ্টা । 

“এদিকে দৃশ্ুপট আবাক] ও প্রযাটফণ্দ তৈয়ারী যখন অর্ধেক হইয়াছে, তখন ইহাদের 
মধ্যে এক ব্যক্তি শত্রুতা করিয়া! উহ! পুড়াইয়৷ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই 
ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে বয়োজোষ্ঠ ছিলেন, মধ্যে-মধ্যে দলে আসিয়া অভিনয়াদি 
করিতেন। অভিনয়ে তিনি সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু টিকিট বেচিয়৷ থিয়েটার 
করিতে তাহার আপত্তি ছিল বলিয়া! তিনি দল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহার 
অভাবেও যখন দেখিলেন, এই সম্প্রদায় স্বচ্ছন্দে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তুলিতে লাগিল, 
তখন তিনি ঈর্ধাপরবশ হইয়া এই কুৎসিত উপায় অবলম্বন করিবেন স্থির করিলেন। 
অদ্ধেন্দুবাবুঃ নগেন্জবাবু ও ধর্মদাসবাবু এত পরিশ্রমে সংগৃহীত কাষ্ঠগুলি অনায়াসে 
ভন্ষীভূত হইবে এই ভয়ে, সংবাদ পাইবামাত্র সেইদিনই সমস্ত খুলিয়! শ্ঠামবাজারে 
বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। বৃন্দাবনবাবুর পোস্পুত্র রাজেন্দ্রবাবু 
ইহাদের বাল্যবন্ধু। তিনি সাহা) করিতে ক্বীকার করায় তাহার বৃহৎ উঠানে মঞ্চ 
বাধা হইতে লাগিল। এই সময় ধর্মদাসবাবু ও কাণ্তিকচন্দ্র পল একপ্রকার ২৪ ঘণ্টা 
পরিশ্রম করিয়া কাধ্য করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লওয়ায় 
আবার ই্হাদিগকে টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হইল। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে 
আখড়াই চলিতে লাগিল। টিকিট বেচা হইবে না শুনিয়া গিরিশবাবু আবার দলে 
মিশিলেন। সম্প্রদায় তাহা হইতে ইতিপূর্বে নানারূপে উৎপীড়িত হইলেও চক্ষুলজ্জায় 
পড়িয়া! তাহাকে গ্রহণ করিলেন” “বিশ্বকোষ _ “্রঙ্গালয় ( বঙ্গীয় )”, ১৯০ পৃষ্টা । 

ইহা হইতেই পাঠকগণ আমাদের বাক্যের সত্যতা উপলদ্ধি করিবেন এবং স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিবেন, গিরিশবাবুকে সাধারণের নিকট হীন প্রতিপন্ন করাই যেন 
“রঙ্গালয়”-প্রবন্ধকারের উদ্দেশ । 

৭ 



চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 

সান্গ্যাল-ভবনে গ্যাসান্তাল থিয়েটার; 

(সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ) 

১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ (৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২ খ্রীষ্ঠা ) শনিবার, বঙ্গীয় 
সাধারণ নাট্যশালার চিরম্মণীয় দিন। এই দিনেই সাখারণ বঙ্গ-ন|ট্যশালা প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। বাগবাজারে স্থাপিত যে গগ্ঠসান্তাল খিয়েটার' এ পর্যন্ত বিনামূল্যে টিকিট 
বিতরণে অভিনয় করিয়! “প্রাইভেট বিয়েটার' নামে অভিহিত হইয়া আগিতেছিল, 
টিকিট বিক্রয়ে সর্ববসাধারণকে অভিনয় দর্শনার্থে আহ্বান করিয়! এই দিনে তাহা 
সাধারণ রঙ্গালয় (0511০ 1015620:6 ) নাম ধারণ করিল। জোড়ার্সাকো, ৩৬৫ নং 
অপার চিৎপুর রোডস্থ ৬মধুস্থদন সান্যাল মহাশয়ের বাটাও বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাসে 
চিরশ্মরণীয় হইয়া রহিল, কারণ এই সাম্তাল-ভবনেই বঙ্গ-নাট্যশালা সর্বসাধারণের 
নিমিত্ত গ্রথম উন্মুক্ত হইল। স্থবিখ্যাত নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের “সধবার 
একাদশী' নাটক লইয়াই - ন্তাসাস্তাল থিয়েটারে'র বীজ রোপিত, 'লীলাবতী'তে তাহ! 
অঙ্কুরিত এবং “নীলঘর্পণে' তাহা! বিকশিত হইয়া সর্ব্নধারণের গোচরীভূত হইল ,- 
এ নিমিত্ত বঙ্গ-নাট্যশালার অস্তিত্বের সহিত তাহার নামও চিরজাগরূক' থাকিবে। 

মহাসমারোহে সান্তাল-ভবনে ১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ তারিখে বহু অন্্রান্ত 
ঘর্শক-সমাগমে “নীলদর্পশ' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। প্রধমাভিনয় রঙ্গনীর* 
অভিনেতাগণ :- 

গোলক বন, উড সাহেব, 

জনৈক রাইয়ত এবং সাধিআী অর্ধেন্দুশেধর মুস্তকী। 
নবীনমাধব নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বিশ্ুমাধব কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
তোরাপ, বাইচরণ, গোপ 

এবং নীলকরদিগের মোক্তার মতিলাল স্থর। 

* 'নীলঘর্পপে'র ইছা প্রধমাতিনয় নহে। 'শীলার্পণ, লাটক ১৮২১ ত্রীতাকে ঢাকায় প্রথন মুত ও 
প্রকাশিত হয়। গ্রস্থকায় দীনবন্ধুবাধুয উৎসাহেই তথায় ইহার অভিনয় ক্ইয়াছিল। 



সাধুচরণ, ম্যাজিষ্টেটি ও 
পদী ময়রাণী মহেন্জ্লাল বন । 

সৈরিদ্ধী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু। 
রোগ সাহেব ও খুত্বী অবিনাশচন্দ্র কর। 
গোগীনাথ দেওয়ান শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
নবীনমাধবের মোক্তার ও আছুরী গোপালচন্দ্র দাস। 
কবিরাজ শশীলাল দাস। 
সরলতা! শ্রীযুজ ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
রেবতী তিনকডি মুখোপাধ্যাত্ব ৷ 
লাঠিয়াল পূর্ণচন্দ্র মিত্র 
বাখাল যছনাথ ভট্টাচার্ধ্য। 
খালাসী গোলকনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

অভিনয় দর্শনে সকলেই একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন , কেবল দীনবন্ধুবাবু 
আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,-“ইহাতে একজন যোগ্য গম্ভীর অংশের (9211005 
0816 ) ৪০০: যোগদান কবেন নাই |” বলা বাহুল্য, গিরিশবাবুকে লক্ষ্য কবিয়াই 
“এ কথ! বলা হইয়াছিল । 

১৪ই ডিসেম্বর (১ল! পৌষ) 'নীলদর্পণে"র দ্বিতীয়াভিনয় করিয়া 'গ্যাসান্তাল' সম্প্রদায় 
পর সপ্তাহে ২১শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) দীনবন্ধুবাবুর “জামাই বারিকের অভিনয় 
করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ বজনী “জামাই বারিক' অভিনয়ের পর ঠা জাচয়ারী 
( ২২শে অগ্রহায়ণ ) পঞ্চম রজনীতে দীনবন্ধুবাবুব 'নবীন তপথিনী' নাটকের অভিনয় 
হয়। তৎপরে "ম্যাসান্যালে' দীনবন্ধুবাবুর “বিয়েপাগল৷ বুড়ো” ১৫ই জানুয়ারী 
(৩র! মাঘ ) বুধবাবে অভিনীত হয়। পাঠকগণের বোধহয় স্বরণ আছে, 'বাগবাজার 
আযাযেচার থিয়েটারে 'িধবার একাদশী'য় সঙ্গে 'বিয়েপাগল! বুড়ো চোরবাগানে 
স্বগীয় ক্্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে পূর্বে অভিনীত হইয়াছিল। ন্যাসান্তাল 
থিয়েটাবে' বুধবারে অভিনয় এই প্রথম আরম্ভ হইল । হবিয়েপাগল। বুড়ো'র সঙ্গে আর 
কয়েকখানি রঙ্গনাট্যও অভিনীত হুইয়াছিল। তন্মধ্যে 'মুম্তকী সাহেব কা পাস্! 
তাম।সা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

দীনবন্ধুবাবুর একমাত্র “কমগ্গে কামিনী' ব্যতীত আর লমন্ত নাটকগুলি এইকূপে 
'একে-একে গ্যাসান্তাল ঘিষেটারে' অভিনীত হইয়া যাইলে সম্প্রদায় নৃতন নাটকের 
সন্ধান করিতে লাগিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ "অম্ৃতবাজার পত্তিকা-সম্পাদক স্বর্গীয় 
শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় পূর্ব হইতেই "্তাসান্তাল থিয়েটারে'র হিতৈষী ও 
উৎসাহদাতা ছিলেন। “নয়্শো। রূপেয়' নামক একখানি সামাজিক নাটক তিনি 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এই নাটকখানি অতঃপর '্তাসান্াল থিয়েটারে অভিনীত হুয়। 

খ্ঞ 



ছুই মাঁস পরে গ্াসান্তালে' গিরিশ্চন্দ্রের যোগদান ও 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় 

য়শো রূপেয়া' অভিনয় করিয়া সম্প্রদায় আর-একখানি ভাল নাটকের জন্য ব্যস্ত' 
হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেরূপ কোনও নাটক না পাওয়ায়, পুরাতন হইলেও উংকষ্ট 
বোধে তাহারা মহাকবি মাইকেল মধুক্দন দরত্ত-বিরচিত “কষকুমারী' নাটক 
পুনরঠিনয় করা স্থির করিলেন। 

. '্রুষ্ণকুমারী' নাটকে কে কোন ভূমিকা গ্রহণ করিবেন, সম্প্রথ|য় তাহার একটা 
খসড়া গ্রস্তত করিলেন। কিন্তু ভীমমিংহের ভূমিক] কে গ্রহণ করিবে? ধাহাদের নাম 
নির্বাচিত হুইল, তাহা সর্ববাদীসম্মত হইল না। কেহ-কেহ বলিলেন, “গিরিশবাবু 
য্দি ভীমনিংহের ভূমিকা-অভিনয় করেন, তাহা হইলে “ন/সান্তাল থিয়েটারে? 
অ|বার একটা 5873801) উপস্থিত হয়।” এইরূপ নানা তর্কবিতর্কের পর সম্প্রদায় 
ইতস্তত; করিয়া অবশেষে গিরিশবাবুর বাটা আসিয়। তাহাকে ধরিয়া বদিলেন। 
পেশাদ/রী থিয়েটার করিতে গিরিশচন্দ্রের যে কারণে আপত্তি, তাহা পূর্বে বর্ধিত 
হইয়াছে । যাহাই হউক, শৈশব-বাদ্ধবগণের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সর্বশেষে 
এই স্থির হইল, তিনি অবৈতনিক (81969এ1)ভাবে থিয়েটারে যোগদান করিবেন, 
এবং থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে তাহার নাম অপ্রকাশিত থাকিবে । সেইরূপ ব্যবস্থাই 
হইল। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি "্যাসান্তাল থিফেটারে' যোগদান করিলেন। 
সাধারণ নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার দিন হইতে ছুই মাস কাল পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের 
সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন নাই। 

'কুষ্ণকুমারী' নাটকের শিক্ষ1 গিরিশচন্দ্র অতি যত্বের সহিত প্রদ/ন করিয়াছিলেন। 
কারণ, শশোভাবাজাব্র রাজবাড়ীতে পূর্বে ইহার একবার অভিনয় হইয়। গিয়াছিল। 
“বেঙ্গল থিয়েটারের প্রথিতনাম! ম্যানেজার ও নট-নাটাকার বিহারীলাল চট্টোপধ্যায়, 
মহাশয় ইহাতে ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন । যথাসময়ে কৃষ্ণকুমারী'র' 
অভিনয় ঘোষণা কর। হইল। গিরিশচন্দ্র আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায়, 
“কষ্ণকুমারী' নাটকের হ্যাগডবিলে এইরূপ লিখিত হইল,“ভীমসিংহ _ 4১ 01977780131, 
০0 817080901.% ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাবে ( বঙ্গাৰ ১২৭৯, ১২ই ফাস্তন) 

« গিরিশচল্র অর্ধেনু-জীবদীতে লিখিযাছেম,-প্যখম «কুফকুমারী”র অভিনয় হইয়াছিল, তখন 
আমায় ('স্যাসান্যাল থিক্েটারেঃ) যোগ দিতে হয । ভীমসিংহেরভূমিকা আমার উপর অপিত হয়। বণিত 
মতভেদ এই লময় কিছু বিস্তৃত হইয়া] বিচ্ছেদের আকার ধারণ করে। আমি আমার নাম 82881:50 
বলিয়া! বিজ্ঞাপিত ন। হইলে, অভিনয় করিতে জসম্মত হই। অর্থলোভী বাতির আমার যোগদানে 

তাহাদের মনোবাহ! পুর্ণ হঈবে না, এই আশঙ্কায় ওরূপ বিজ্ঞাপন দিতে আপত্তি করিলেন। 
অর্দেনুকও মে জাপভি বুধাইতে তাহার! সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তত্থপ বিজ্ঞাপিত মা! হইয়? 
খআমি রঙ্গমঞ্চে অবভীর্দ হইতে একাত্ত আপতি করায়, প্ভীমসিংহ _ 95 ও 0150776515560 20816 
গ্র্যাকার্ডে প্রকাশিত হথ্ব।” 
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শনিবারে 'ভতাসান্তাল থিয়েটারে 'কফকুমারী' নাটকের প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনক্ 
ঝজনীর আঅভিনেতাগণের নাম :- 

ভীমসিংহ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
বলেন্দ্রনিংহ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ধনদাস অর্ধেন্দুশেখর যুত্তফী। 
সত্যদাম মতিলাল সুর | 

জগংপিংহ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 

নারায়ণ মিশ্র গোপালচন্দ্র দাস। 

শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 
অহল্যাদেকী মহেন্্রলাল বন্থ। 

কৃষ্কুমারী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 

বিলাসবতী অম্বতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু)। 
ম্দনিকা! শ্রীযুক্ত অমৃতল।ল বন্থ। 

প্রথমাভিনয় রজনীতে গ্রন্থকার স্বয়ং মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয় উপস্থিত 
ছিলেন। ক্ষেত্রমোহনবাবু বলেন, _ "অভিনয়ান্তে ভিতরে আসিয়া, তিনি গিরিশবাবুর 

নাট্যপ্রতিভার ভূয়পী প্রশংসা করেন। নগেন, অর্ধেম্ু এবং তুনিবাবুর (্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বহ্থর)ও খুব হুখ্যাতি করিলেন। পরে আমাকে দেখিতে পাইয়া, 

1074177910070215 500. 1125৩ 0079 60 7962০৫019 বলিয়া আমাকে কোলে 

করিয়! নাচিয়াছিলেন।” বস্ততঃ 'কষ্ণকুমারী' নাটক সর্ববাঙ্গস্থন্দর অভিনীত হইয়াছিল। 

গিরিশচন্দ্র ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয়ে অসাধারণ কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
নবম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, শোভাবাজার ব[জবাটাতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রথম 
অভিনীত হইয়াছিল। নাট্যাচার্য শ্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহাতে 

ভীমসিংহের ভূমিকাভিনয় করিয়া গৌরবলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উৎকষ্টরূপে 

অভিনীত ভূমিকা যে চিন্তার দ্বারা উংকষ্টতর অভিনীত হইতে পারে, ভীমসিংহের 
অভিনয়ে গিরিশচন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 'কুষ্ণকুমারী" নাটকে (৫ম 
অস্ক, ৩য় গর্ভাঙ্কে ) একমাত্র কন্তা কৃষ্ণকুমারীর শোকে উল্সাদ গ্রস্ত ভীমসিংহ বলিতেছেন, 

“মানসিংহ- মানসিংহ-মানসিংহ ! হঃ-তাকে তো এখনই নষ্ট করবো। আমি 
এই চল্লেম।” বিহারীবাবু মানপিংহ নামটা একই স্থরে তিনবার উচ্চারণ করিতেন । 

কিন্ত গিরিশবাবু প্রথম মানসিংহ নামটা একপভাবে উচ্চারণ করিতেন যেন নামটা 
ক্ষিপ্ত ভীমসিংহের মস্তিষ্কে ছুঃহ্বপ্নের ছায়ার ন্ায় পতিত হইত, দ্বিতীয় মানসিংহের 
উচ্চারণে বোধ হইত, যেন সেই ছায়া! কিঞিৎ দীপ্থি পাইয়াছে- যেন কি হূর্ঘটনা স্মরণ 

হইতেছে; তৃতীয়বারে ক্ষিপ্ত রাজার স্বতিপটে শক্র ষানাসংহ সুম্পষ্ট ধাড়াইল; এই 

শেষের মানসিংহ দেখিবামাআ অদিমোচনপূর্ববক ভীমসিংহ তাহাকে বধ করিতে 

ছটিল। শুনিয়াছি, গিরিশচন্ের এই ততীয়ব!রে উচ্চারিত মানলিংহের গম্ভীর গর্জনে, 
অন্মুস্থ কয়েকজন দর্শক বিহ্বল হইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 

স্ব 
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একজন মৃচ্ছিত হুইয়! পড়েন। 
উক্ত গর্াক্ষেই কন্তা-শোকাতুরা রাষ্টীকে ভীমনিংহ বলিতেছেন, “মহিষী যে ? ঘেখ 

তুমি আমার কৃষ্ণাকে দেখেছ? টক?" বিহারীবাবু এই অংশ কাদিতে-কাদিতে 
অভিনয় করিতেল। গিরিশবাবুর অডিনয়ে ক্রন্দন ছিল না; কুষ্ঠকুমারী যেন কোথায় 
গিয়াছে-ভীমসিংহ প্রিয় ছুহিতাকে খুঁজিতেছেন। গিরিশবাবুর এই পরিবন্তিত 
অভিনয় বিহারীবাধুর রোদন অপেক্ষ। দর্শকগণের হৃদয়ভেদী হইয়াছিল। 

প্রাতঃপ্মরণীয়া রাণী ভবানীর বংশধর নাটোরের রাজ! চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর এই 
অময়ে “্যাসান্তাল থিয়েটারে আমিতেন । তিনি যেরূপ উদারহ্দয় ও মহান্ুভব _ সেইরূপ 
'নাট্যামোদীও ছিলেন। গিরিশ-গুণমুগ্ধ চন্দ্রনাথ ম্বহস্তে আপনার রাজ-পরিচ্ছদে 
গিরিশচন্্রকে ভীমমিংহ মাজাইয়। তাহার তরবারি গিরিশচশ্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন। 

বিশ্বকোষে' রাজা চন্দ্রনাথ কর্তৃক গিরিশবাবুকে সাজাইয়! দিবার উল্লেখ তে 
নাই-ই, পক্ষান্তরে লিখিত হইয়াছে, “গিরিশবাবু প্রথম দিন ভীমসিংহ অভিনয় 
করিয়াই বিন! কারণে দলত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে অর্ধেন্দুবাবু একাই 
ভীমসিংহ এবং তাহার নিজের অংশ ধনদাস অভিনয় করেন । এই অভিনয়ে এক 
ব্যক্তি দ্বার৷ যুগপৎ ছুই বিরোধী রম -_ করুণ ও হাস্যরসের অভিনয় দেখিয়া! রাজ! চন্দ্রনাথ 
মুখ এবং বিশ্মিত হইয়! অর্দেন্দুবাবুকে উপহার দিয়াধিলেন।” নাট্যাচাধ্য অমৃতলালবাবু 
“বিশ্বকোষে' উহা পাঠ করিয়। আমাকে বিশেষ করিয়া ইহাই লিখিতে বলেন যে,_ 
“রাজ। চন্দ্রনাথ যদি অর্ধেনুবাবুকে উপহার দিয়া থাকেন, তাহা লুকাইয়া দিয়াছিলেন। 
কারণ সে সময়ে সম্প্রদায় তাহা! জানিতে পারিলে সকলেই দল ছাড়িয়া দিতেন, সে 
সময়ে তাহাদের এতট1 মনের তেজ ছিল। গিরিশবাবুকে নিঞ্জের গাত্র হইতে পোষাক 
খুলিয়৷ পরাইয়া দেওয়ায় সকলেই সম্মান বোধ করিয়াছিল মাত্র; এবং সে পরিচ্ছদ 
থিয়েটারেরই হইয়াছিল। গিরিশবাবু তাহ! নিজের বাটীতে লইয়া যান নাই। প্রথম 
রাত্রি মাত্র ভীমসিংহের ভূমিকা অভিনয় করিম! গিরিশবাবুর চলিয়া যাওয়ার সংবাদও 
অমূলক | মার্চ মাসে থিয়েট|র উঠিয়! যায়, তিনি শেষ পধ্যন্ত ছিলেন।* 

সান্্যাল-ভবনে ২২শে ফেব্রুয়ারী, “কুষ্ণকুমারাী” নাটকের প্রথমাভিনয় হয়, ৮ই মাচ্চ 
উক্ত ভবনে "্যাসান্তালে'র শেষ অভিনয় হইয়া! থিয়েটার বন্ধ হইয় যায়। ইহা হইতে 
বুঝা যাইতেছে, “কৃষ্ণকুমারী” নাটকাভিনয়ের পর ন্যানান্তাল থিক্েটার' সান্ন্যাল-ভবনে 
আর পনের দিন মাত্র ছিল। বিশ্বকোষে তৎপর লিখিত হইয়াছে, “বন্ধ হইবার 
কিছু পূর্বে গিরিশবাবু বক্ছিমচন্দ্রের “কপ[লকুগুলা' নাটকাকারে পরিবর্তীন করিয়া দেন । 
উপন্তাস হইতে নাট্যগঠন এই প্রথম । ইহার অভিনয় হইয়াছিল ।” বিশ্বকোষে'র কথাই 
যি সত্য হয়, প্রথম দিন ভীমসিংহ অভিনয় করিয়াই যদি গিরিশবাবু দলত্যাগ করিয়া 
যান, তাহা হইলে পুনরায় “বিশ্বকোষের উক্তি অন্থসারেই আমরা জিজ্ঞাসা করি, 
অবশিষ্ট এ পনের দিনের মধ্যে গিরিশবাবু আবার কবে আলিয়া! থিয়েটারে ধোগদান 
করিলেন, কবে “কপালকুগুলা' নাটকাকায়ে গঠিত করিলেন, কবেই বা তাহার 
“অভিনয় হইল? 
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বিশ্বকোধ' হইতে আর-একটা মজার সংবাদ উদ্ধত করিতেছি। 'বিশ্বকোষে' 
প্রকাঁশিত হইয়াছে, «এক অঙ্গলবারে তখনকার বড়লাট সাহেব নিজে থিয়েটার 
দেখিতে আজেন। তিনি পূর্বে কোন সংবাদ না দিয়াই অভিনয়ের প্রান্ধালে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । একেবারে দরজায় গাড়ী আমিয়। লাগিলে সকলে জানিতে পারিলেন, 
বড়লাট সাহেব আমিয়াছেন।” “বিশ্বকোষ' _প্রঙ্গালয় ( বজীয় )%, ১৯৪ পৃষ্টা। 

প্রকৃত ঘটন! এই,- ২৫শে ফেব্রুয়ারী (১৮৭৩ খর) মঙ্গলবারে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর, তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রককে তাহাদের পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটার অভিনয় 
দেখাইবার জন্য বছুিন পরে মহাসমারোছে রাজবাটার পুরাতন রঙ্গম্্চ পুন:সংস্কৃত 
করিয়া অভিনয় আয়োজন করেন। বড়লাট বাহাছুর মঙ্গলবারে পাথুরিয্াঘাটার 
রাজবাটীর অভিনয় দেখিতে আসিবেন, এ সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। লাটদর্শনে 
সেদিন চিৎপুর রোডে বহু লোক-সমাগম হইবে, _ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ রাজবাটাতে গিয়া 
অভিনয় দর্শন করিবে, কিন্তু অভিনয় দর্শনে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেও প্রবেশাধিকার না 
পাইয়া অনিমন্ত্রিতগণকে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হুইবে। সেদিন যদি 'ম্যাসান্তাল 
থিয়েটারে' একটী বিশেষ অভিনয় (5১০০121 05:£0258)06) ঘোষণা কর! যায়, তাহা! 

হুইলে এই হুজুগে একটা বিক্রয়েব সম্ভাবনা বুঝিয়া সম্প্রদায় উক্ত মঙ্গলবার তারিখে 
“নীলদর্পণের অভিনয় বিজ্ঞাপিত করেন। জোড়ার্সাকোস্থ '্তাসান্তাল থিয়েটার' হইতে 
অতি অল্প দূরেই পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীব গলির মোড়। আলে!কমালায় সজ্জিত 
'ম্তাসান্ত।ল থিয়েটার" দর্শনে ভ্রমবশতঃ বড়লাটের গাডী আসিয়া থিয়েটারের সম্মুখে 
দাড়াইয়াছিল। ইহারা সম্রমসহকারে পাধথুরিয়াঘাটার গলি দেখাইয়া দিয়াছিলেন। 
এই ঘটনাটুকু অবলম্বনে, “বিশ্বকোষে'র “রঙ্গালয়”-প্রবন্ধলেখক তাহার অপূর্ব কল্পনায় 
এই আজগুবি সংবাদ বাহির করিয়াছিলেন । 

কেষ্চকুমারী' নাটক অভিনয় হইবার পূর্বে ভারতমাতা” বলিয়া একখানি নাটিক! 
'্যাসান্তাল থিয়েটারে অভিনীত হুইয় দর্শকগণের নিকট অতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। 
“ভারতমাতা' সম্বন্ধে নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয্প বলেন, “এই সময়ে সহরে 
আর-একট৷ বিষয়ের অল্লে-অল্লে আদর হচ্ছিল, সেটা ত্বদেশ-হিতৈষিতা স্বাধীনত৷ 
ইত্যাদি । স্যাসান্তাল নবগোপালের হিন্দুমেলা-টেলা উপলক্ষ্যে নবগোপাল ও মনোমোহণ 
বন্থর বন্ৃতাদিতে এ সকল কথার আলোচিনা হ'ত, তখন হেমবাবুর “ভারত-সঙ্গীত” 
নৃতন হয়েছে, তথন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি” গানটা 
নৃতন রচিত হয়েছে। এই সময়ে আমর! 'স্তাসান্তাল থিয়েটারে' 'ভারতমাতা' বলে 
একটা ছোটখাট দৃশ্তকাব্য দিলেম। এই “ভারতমাতা”র অভিনয় বড়ই শুভক্ষণে আরম্ত 
হইয়াছিল। সাধারণে বি্ষিয়টী বড় 2009:650190 করলে । 'ভারতমাত!'র ক'খান। 

প্রচলিত গান ছিল, সেগুলার আদর এমন বেড়ে গেল যে, শেষে আমাদের ধেদিন 
“ভারতমাতা'র অভিনয় না হ'ত, সেদিন দর্শকের তুট্টির জন্ত প্ল্যাকার্ডের পরিশেষে 
'ভারত-স্দীত' বলে বিজ্ঞাপন দিতে হ'ত। যহেম্রবাবু ভারতমাত! সাজতেন । এত 
ছুজ্দর অভিনয় করেছিলেন যে, আমরা তাকে মা বলে ডাকতেম।” 
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দীনবঞ্ুবাবুর 'নীলদর্পণাদি অভিনয়ের পর ইযুরোপীয় নাটকের আদর্শে গঠিত- 
মাইকেলের কুমারী" নাটকাভিনয়ে প্টাসান্তালে'র বিশেষরূপ গোরববৃদ্ধি হইয়াছিল ? 
বু সম্্ান্ত ব্যক্তি গ্ঠাসান্তাল থিয়েটারে" আসিতেন ও সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ-পরিচয় 

করিতেন। নাটোর্াধিপতি রাজা চন্দ্রনাথ ও স্থবিখ্যাত এতিহাসিক 51: ভা. ৬. 
চুনুতামতে প্রভৃতি গ্যাসান্তাল' সম্প্রদায়ের বিশেষ শুভাকাজ্ষী ছিলেন। হাণ্টার সাহেব 
প্রায়ই ইংরাজ দর্শক*ণ সঙ্গে লইয়! থিয়েটার দেখিতে আসিতেন। 

ন্যাসান্তাল থিয়েটারে' প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই নৃতন নাটক অভিনীত হইত। 

ন|টকাভিনয়ের পর ক্ষুত্র-ক্ুত্র রঙ্গাভিনয় হইত | যথা -”[1)6 77070170801 ( “কুজ ও 
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৪০. পরীস্থান', ঘমুস্তকী সাহেবক। পাক্কা তামাসা' ইত্যাদি। £বিশ্বকোষে' লিখিত 
হইয়াছে, “তখন সহরে যে সকল প্র।ত্যহিক ঘটন। ঘটিত, তাহা হইতেই অভিনয়ের 
বিষয় নির্বাচিত হইত। ইহার জন্য পূর্র্ব হইতে বিশেষ আয়োজন কর] হইত ন!। 
অনেক বিষয় লিখিয়া লিপিবদ্ধও কব] হইত না। অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবুঃ শিরিশবাবুঃ 
মহ্েন্দ্রাবু প্রভৃতি প্রধান-প্রধাঁন অভিনেত।র। কোন-একটা বিষয়ে আপন-আপন বক্তব্য 

স্থির করিয়া লইয়া স্টেজে বাহির হইয়া পড়িতেন।” অভিনেতার রঙ্গমঞ্চজে দীড়াইয়। 

উত্বর-প্রত্যুত্তর নিজ ইচ্ছামত করিতেন। বাহাদুরি এই, পরস্পরের এই উত্তি- 
প্রত্যুত্িতে গল্পটা ঠিক বজায় থাকিত। 

পাঠকগণ ভিজ্ঞাসা করিতে পারেন, প্রতি সপ্তাহে নৃতন-নৃতন নাটক এবং নৃতন- 
নৃতন রঙ্গ-নাট্যাতিনয় কিরপে হইত? পূর্ব্বে “সধবার একাদশী”, “লীলাবতী' ও 
'নীলদ পণ দীর্ঘকাল ধরিয়। রিহারন্তাল দেওয়ায় সর্বাঙ্গনন্দর অভিনীত হইয়াছিল। 

কিন্ত সান্গ্যাল-ভবনস্থ 'ন্যাসান্তাল থিয়েটারে এত অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া 

সম্প্রদায় এরূপ ঘন-ঘন নৃতন নাটক অভিনয় করিতেন?” ইহার উত্তর আমরা 
গিরিশব/ঝুর কথাতেই দিব। তিনি অর্ধেন্দু-জীবনীতে লিখিয়।ছেন, “এরূপ ব্ল্মিয 

জন্মিতে পারে, কারণ পাঠক জানেন না৷ যে "ন্াসান্তাল থিয়েটার" হইতে প্রম্টার নামে 
একজন নেপখ্যে অভিনয়কারী সৃষ্টি হইয়াছে। প্রম্টারের বলেই 'ঘাসান্থাল খিয়েটারে' 
নৃততন-মৃতন নাটক বুধবারে ও শনিবারে অভিনীত হুইত। ইহাতে রঙ্গালয়ের যে ক্ষতি 

হইয়াছে, তাহা আজও চলিতেছে ।” 

নগেনবাবু১ অমৃতবাবুঃ মহেজ্দ্বাবুঃ মতিলালবাবু প্রভৃতি হপ্রসিদ্ত অভিনেতাগণ 

তাহাদের স্থযোগমত প্রম্টারের কাধ্য করিতেন। তন্মধ্যে কিরণবাবুই সর্ধবোৎকষট 
প্রম্টার ছিলেন। 
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সম্প্রদায় মধ্যে আত্মকলহ 

প্রত্যেক সপ্তাহে নৃতন নাটকের অভিনয়ে 'স্তাসান্তাল থিয়েটারের আয় বেশ হইত। 
প্রথম-প্রথম যেরূপ অধিক বিক্রম হইয়াছিল, ক্রমে তাহা কিছু-কিছু করিয়া! কমিতে খাকে 
বটে, কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনয়ে আবার বিক্রয় বাড়িয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতি 
সপ্তাহে শনি ও বুধবারে অভিনয় হইত। রাত্রি ৯টা হইতে আরম্ত করিনা ১২টা পরাস্ত 
অভিনয় চলিত। এত অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় শেষ হইয়া যাওয়ায় প্রথমে দুরাগত 
দর্শকগণ বিরক্ত হইয়৷ উঠিতেন। ক্রমে তাহাদের অগ্যাস হইয! গিয়/ছিল এবং তাহারা 
বুঝিয়াছিলেন, খিম়েটারের অভিনয় তিন ঘণ্টার বেশি হয় না। 

সাম্যাল-ভবনে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয়ের পৃর্ব্বে বিয়ন্টারের খরচ চালাইবার 
জন্য অভিনেতাগণকে চাদ তূলিতে হইত। চাদ! সবসমযে আদায় হইত না, এ নিমিত্ত 
অনেক সময়ে তাহাদিগকে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। এক্ষণে টিকিট বিক্রয় 
করিয়া অভিনয় করায় এবং তাহাতে বেশ অর্থনমাগম হওয়াষ, থিয়েটারের খরচ 

চালাইবার জন্য আর কোন চিন্তা ছিল না। নির্ভাবনাধ থিয়েটার চলিয়া যাইতেছে, 
ইহাতেই তাহাদের আনন্দ ছিল। অধিক বিক্রয় দেখিয়া অর্থগ্রহণের নিমিত্ত কেহ 
ব্যস্ত ছিলেন না। কর্তৃপক্ষীয়েরাও নানা খরচ দেখাইয়া “কিছু আগ্ন হইতেছে না” 
বলিতেন। অভিনেতাগণ তাহাই বিশ্বাস করিতেন, কেহ কোনরূশ আপত্তি করিতেন 
না। নাট্যামোদেই তাহারা বিভোব হইয়া থাকিতেন, তবে উপস্থিত অমোদ-আ হলান, 
পান-ভোজনাদির জন্য হঠাৎ কিছু প্রয়োজন হইলে, ছুই চারি টাক] গ্রহণ করিতেন মাত্র । 
নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ্ প্রভৃতি ছুই-একজন থিযেটার হইতে এক কর্পন্বকও 
গ্রহণ করিতেন না । বর্তমান রঙ্গালয়ে অভিনেতার কোনবূপ দোষ করিলে কর্তৃপক্ষীের। 
জরিমানা (91১) করিম়া তাহার দণ্ড দিয়া থাকেন। তখনকার দণ্ড ছিল পার্ট না 
দেওয়া; ইহার অধিক গুরুতর দণ্ড তাহাদের আর কিছু ছিল না। নৃতন নাটকে দুই 
তিনটার অধিক প্রধান ভূমিক| থাকিত না, কিন্তু সে সময় এক্তিম/ন অভিনেতা অনেক 
ছিল, ক্তৃপক্ষীয়দের পক্ষপ/তিতায় সবসময়ে যোগ্য লোকে 92: পাইতেন না । ফলতঃ 
কর্তৃপক্ষীয়গণের সমদৃষ্টির অভাবে প্রথমে অভিনেতাগণের হৃদয়ে অভিমান, অভিমান 
হইতে মনোমালিন্য, মনোমালিন্ক হইতে ঘরোয়া বিবাদের উৎপত্তি হইল। ক্রষে তাছার। 
বুঝিতে পারিলেন, ছুই চারিজন অভিনেতা রীতিমতই টাকা লইয়া থাকেন, এবং 
কর্তৃপক্ষীয়গণ যে সমস্ত টাক! থিয়েটার পরিচালনে খরচ হইয়া যাইতেছে বলিয়া কৈফিয়ৎ 
দিতেন, তাহাও সত্য নহে। দল ভাঙ্গিবার এইখানেই ুত্রপাত হইল। ধর্মদামবাবূর 
কথ। বোধহয় পাঠকগণের ম্মরণ আছে - “সম্প্রদায়কে দমনে রাখিতে একমাত্র গিরিশ- 
বাবুই পারিতেন।” গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারে লইয়৷ আসিবার ইহাও অন্ততম কাবণ। 
ইনি 'ন্তাসান্তালে' যোগদান করিলে ইহাকে থিয়েটারের পরিচালন-বওড গ্রহণ করিতে 
অন্গুরোধ করা হয়। কিন্ত তিনি সম্প্রদায়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হইয্ব! তাহাতে 
ছন্বীকূত হন। পরে তাহাকে, 'অম্বতবাজার পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরবাবু এবং নগেন্্র- 
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বারুর জোষ্ঠ ভ্রাতা দেষেম্দ্রবাবুকে থিয়েটার পরিচালনের নিমিত্ধ ভাইরেক্টার নির্যাতিত 
করা হুইল; ইহাদের তিনজনের নামান্কিত মোহরধুক্ত হইয়া টিকিট বির হইতে 
আরস্ত হইল। কিন্তু তথাপি ভিতরের গোঁল মিটিল ন]। শ্রীধুক্ত কিরণচন্দ্র দ্ধ মহাশয় 
নাট্যমন্দির' মালিক পত্রিকায় তাহার সংগৃহীত "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস” প্রবন্ধে 
এই সময়ের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধর্শদাসবাবুর লিখিত “নোট 
হইতে তিনি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধাত 
করিলাম :- 

“কিন্ত এরপ স্ুপ্রণালীমত সম্প্রদায়ের কার্যযাদি চলিলেও নানা গ্রোলযোগ উঠিতে 
লাগিদ। এক দিবস দেবেক্দ্রবাবু ধর্মদাসবাবুকে বলিলেন, _ “তুমি, নগেন্্র, অর্ধেন্দু ও 
অমৃত যথেষ্ট পরিশ্রম কর, তোমর! চারিজনে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী* হও, ও 
অগ্ঠান্ত সকলে তোমাদের বেতনভোগী হউক । এ প্রস্তাবে ধর্দ/সবাবু অসম্মতি 
প্রকাশ করিয়া বলিলেন, কেবল আমরাই কেন, অনেকেই এই সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য 
পরিশ্রম করেন ।” আমরা চারিজনে শ্বত্বাধিকারী হইলে, তাহা দিগের প্রতি অবিচার 
করা হয়। আরও বোধহয় ইহাতে যথেষ্ট মনোবিবাদের কারণ হইয়া উঠিবে।' ধর্শদাস- 
বাবুর অন্থুমান সত্যে পরিণত হুইল। ভাইরেক্টার দেবেন্্রবাবুর প্রস্তাব ভিতরে-ভিতরে 
কার্ধা করিয়৷ মনোমালিন্য ফুটাইয়! তুলিয়া দল মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইল। 'অর্থমনর্থম্ঃ এই 
খধিবাকোযর সার্থকতা সম্পাদিত হইল। হায় রজতখণ্ড ! তোমার মাহাঙ্যয চিরঘিনই 
সমান! এদিকে ১২৭৯ সালের ঠত্রের প্রারস্তেই 'কালবৈশাধী'র জল-ঝড়ের উৎপাত 
দেখ! দিতে লাগিল । সেই 'চটাতপতল'স্থ মঞ্চে সম্প্রদায়ের অভিনয়াদি চালান অসম্ভব 
বোধ হইল। সম্প্রদায় তখন গৃহে-বাঁহিরে নানারপে বিপর্যস্ত হইয়। তখনক।র মত 
“কাজের খতম' করিতে বাধ্য হইলেন ।” 'নাট্যমন্দির', ওয় বর্ষ, পৌষ ১৩১৯, ৩২০ পৃষ্ঠা। 

সে বদর ফাস্তন মাসের শেষ হইতেই অপরাহ্ে ঝড়বুষ্ঠি হইতে আরম্ভ হয়। 
সাঙ্গ্যাল-ভবনের উঠানের উপর সামিয়ান! খাটান ছিল, তাহাতে ঝডবুষ্টির বেগ রক্ষিত 
হইল না। দর্শকগণ উঠিয়া পড়ে, স্টেজ ভিজিষা যায়। এদিকে সম্প্রদায়ের ভিতরে 
আত্মকলহ আর বাহিরে প্রকৃতির এই অত্যাচার । সম্প্রদায় থিয়েটার বন্ধ করিতে 
বাধ্য হইলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ষের ৮ই মার্চ (সন ১২৭৯, ২৬শে ফান্তন) শনিবার 
শ্যাসান্যাল থিয়েটারে, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো, যেমন কর তেমনি ফল' এবং 
“বিলাতিবাবু প্রভৃতি কয়েকটা ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য শেষ অভিনয় হয়। 

অভিনয় সমাণ্ত হইলে, যবনিক। পতনের পূর্বে ন্যাসাস্তাল থিয়েটারে'র বিদায়গ্রহণ 
উপলক্ষ্যে অর্ধেন্দুবাবু একটী বক্তৃতা করিলেন। সর্বশেষে গিরিশবাবু-বিরচিত একটা 

* নাট্াচারধ্য শ্রীযুক্ত অনতলাল বহু বলেন, সে সময় স্বত্বাধিকাম্ী বলিয়া! কোন কথাই হিল মা, 
প্রধান পরিচ্ঠালক,মাত্র বল! যাইতে পারিত। 

1 স্ুপ্রিদ্ধ আভনেতা মহেম্রলাল বহু, জমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলধাবু), মতিল/ল হুর... 
'অধিদাশচজ্জ ফর প্রভৃতি । 
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বিদায়-সঙ্গীত গীত হুদ। ন্াসান্তাল খিমেটায়ে'র উদ্িতে গিরিশচজ্র গনিটী বাধিয় 
দিয়াছিলেন। 

গীত 

“কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়। 
লাধি ওহে স্থধীত্রজ, ভূলে! না আমাঁয়॥ 
এ সভা রসিক মিলিত, হেরিয়ে অধীনি-চিত, 
আধ পুলকিত, আধ হুতাশে শ্রকায় ॥ 
অন্তগামী দিনমণি, যেমতি হেরি নলিনী 
আধ ধনী বিমলিনী, আধ হাসি চায় ॥ 
মম প্রতি খতুপতি, হয়েছে নিদয় অতি, 
হাসাইছে বস্থুমতী, আমারে কাদায় ॥ 
নিশ্মাইয়। নাট্যালয়, আবস্তিব অভিনয়, 

পুনঃ যেন দেখা হয়, এ মিনতি পায় ॥৮ 
এই অল্প সময়ের মধ্যে নাট্যকলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনে ণ্ঠাসান্থ।ল থিয়েটার” 

নাট্যামোদিগণের এবপ হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল যে উক্ত সকরুণ গীতখানি সমাপ্তির 
সহিত ধীবে-ধীরে যখন যবনিকা পতিত হইল অনেক দর্শকই অশ্রু সংবরণ করিতে 
পাবেন নাই। সহ্বদয় নাট্যাছরাগিগণ পরম ব্যথিত হইয়া! গৃহে গ্রত্যাগমন কবিয়াছিলেন। 

ন্যাসান্তাল থিয়েটার' স্থাপিত হইবাব পুর্বে কলিকাতাঁব নানা স্থানে বহু সখের 
( 8096601 ) থিম্নেটারে বহু নাটকাদিব অভিনয় হয়। যে পকল থিয়েটারের 

অভিনেতাব! সাধারণতঃ ভালরূপ আবৃত্তি করিতে পাবিতেন, তীাহারাই উৎকৃষ্ট 
অভিনেতা বলিয়া সকলের নিকট সমাদৃত হইতেন। কিন্তু গ্যাসান্াল বিয়েটারে'র 
অঙিনেতাগণ যে রসেব ভূমিকা গ্রহণ করিতেন, তাহাবা! কেবলমাত্র আবৃত্ধির দিকে 
লক্ষ্য না করিয়া, স্বভাবসঙ্গত মেই রস ফুট|ইবার চেষ্ট। করিতেন; প্রত্যেক চবিআভিনয়ে 
একটী ছবি দেখাইবার তাহাদের যত্র ছিল। প্রবীন নাট্যাচারধ্য অমৃতলালবাবু 
বলেন, «পূর্ববর্তী থিয্লেটাবের প্রধান অভিনেতারা ভাব ও ভঙ্গীসহ রসাভিনয় করিতেন 
বটে, কিন্ত অনেক সময়েই তাহা! অন্থকরণ বোধ হইত, ভিতর হইতে যেন বলিতেন না । 
কিন্তু গিরিশবাবু ও অর্ধেন্দুবাবু যাহা বলিতেন, তাহা যেন ভিতর হইতে বাহির হইত। 
তাহার। £০61 করিয়া ৪০৫8 করিতেন এবং সেইরূপ শিখাইতেন।” 

বঙ্গ-নাট্যশালার সৌভাগ্যবশতঃই যেন সে লময়ে কতকগুলি শক্তিশালী যুবা একত্র, 
হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের গ্ভায় শিক্ষক এবং মহেম্্লাল, নগেন্দরনাথ, 
অমৃতলা্গ, বেলবাবু, মতিলাল স্থরের স্ায় অভিনেতাই বা আর কয়জন জন্গিয়াছেন? 

নাট্যাচার্য অমৃতপালবাবু বলেন, “১২৭৯ সাল বঙ্গসাহিতাসেধীর বিশেষ স্মরণীয় 
বৎসর । সেই বখসরেই ধরন্মাচার্য] কেশবচন্দ্র সেন-সম্পাদিত “ম্থলভ সমাচার", 
সাহিত্যাচার্ধ্য বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত “বঙ্গদর্শন” এবং 'স্তাসান্তাল থিয়েটারের, 
অভ্যুদয় হইয়াছিল।” 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 

গ্যাসান্তাল থিয়েটার নানা স্থানে 

সান্ন্যাল-ভবনে শেষ অভিনয় করিয়া! শ্যাসান্তাল' সম্প্রদায় আত্মকলহের ফলে দুই দলে 
বিভক্ত হইল। প্রথম দলে নগেন্দ্বাবুঃ অর্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, কিরণবাবুঃ বেলবাবু, 
ক্ষেত্রবাবু, ভোলানাঁথ বস্থ, বিহারীলাল বন্থ (জ্যাঠা) প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় দলে ধর্দাস- 
বাবু, মহেন্দ্রলাল [বস্থ), মতিলাল স্থর, অবিনাশচন্দ্র কর, খোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্ত্র 
ভট্টাচার্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, রাজেন্্লাল পাল (ইহার বাটাতে প্রথম 'লীলাবতী, 
অভিনয় হয়) গ্রভৃতি যোগ দিলেন। নগেন্্রবাবু সান্ন্যাল বাটী হইতে পোষাক-পরিচ্ছদ ও 
হারমোনিয়াম নিজ বাটাতে আনিয়! রাখিলেন। ধর্শদামবাবুর তবাবধানে ষ্রেজ ছিল, 
তিনি তাহ খুলিয়া শোভাবাজারে স্যার রাধাকাস্তদ্দেব বাহাছুরের নাঁটমন্দিরে আনয়ন- 
পূর্বক তথায় স্টেজ বাধিয়! অভিনয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । নগেন্দ্রবাবুর 
দল কালীগ্রসন্ন সিংহের ১৪৭ নং বারাণসী ঘোষ গ্রীটস্থ বাটার হুলঘরে ট্রেজ বীধিয়! 
অভিনয় করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই সময়ে ধর্নাসবাবুদের দলের এমন একটা 
স্থযোগ ঘটিল, যাহাতে সাধ।রণের দৃষ্টি তাহাদের উপরই প্রথম আকষ্ট হইল। 

পাখুরিয়াঘাটায় গঙ্গার ধারে দেশীয়গণের চিকিৎসার নিমিত্ত যে মেয়ো-হস্পিটল 
আছে, এই চিকিংসালয় নিশ্নাণের নিমিত্ত তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থঘগ্ূক ওর! 
ফেব্রুয়ারী, ইহার প্রথম ভিততি-প্রস্তর প্রোথিত করেন। বড় রকমের বাড়ী নির্শাণের 
নিমিত্ত রাজা, মহারাজা, জমীদার ও সন্ত্রাস্ত ধনাঢ্যগণের নিকট হইতে চাদা সংগ্রহ 
হইতে থাকে । ভাক্তার ম্যাক্নামাবা নাষক জনৈক লব্বপ্রতিষ্ঠ চক্ষু-চিকিৎসকও সে 
সময়ে উক্ত শুভানুষ্ঠানে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া ঠাদা সংগ্রহ করিতেছিলেন। তোষাখানার 
দেওয়ান স্থগ্রসি্ধ গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় ম্যাক্নামারা সাহেবকে বিশেষ সাহায্য 
করেন। রাজেন্দ্লাল পাল ও ধশ্মদাস সুর উভয়ে তাহাদের ডাইরেক্টর গিরিশচন্দ্র 
সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত দেওযান মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন । তিনি আনন্দের 
সহিত ম্যাক্নামারা সাহেবের সহিত ইহাদের পরিচয় করিয়া! দেন। পরম্পরের 
কথাবার্তায় এইরূপ স্থির হইল, ম্যাক্নামার1 সাহেব টাউন হুল ভাড়া লইয়া! তথায় 
তাঁহাদের অভিনয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবেন, এবং ইহারাও লে রাজির 
বিক্রয়লন্ধ সমস্ত অর্থ উক্ত হস্পিটাল নিশ্মাণের সাহাষ্যার্থে সাহেবকে প্রদান করিবেন। 
'অবিলখ্বে 'নীলদর্প/-অভিনয়োপযোগী কয়েকজন লোক বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া ভাঙ্গ। 
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ক ' কুচি বদ্ধ! হইল। পিরিশচন্জের শিক্ষাদান এক অপ্তাহোর মধ্যে অশ্তদায় 
অরিরায়ের 'নিশিত প্রস্তত হইজেন। বলা বাহুলা, লঙাবায়থ অনেকেই যথা মতিলাল 
সর অর্বিনাশচজ্জ কর, মহেজলাল বহু প্রভৃতি 'নীগ্বর্পখের আহা িলায়ারঙ্গনী হইতে 
পচ মৌলিক (০50051) ভূমিকাভিন করিনা সীট, খ্যাগরাজারে 
রথ যে যে 'নীলপর্' রিহারভাল বস, সেই সমন ই দাহেবের 
ভূমিকা ছিল, স্থতরাং ইহাঁও তাহার পক্ষে নৃতন ছিল বুট রোহগ বৈহিজীর ভূমিকা 
(যাহা নাট্যাচাধ্য অম্বতলাল বন্থ মহাশয় অভিনয় করিতে, রাধাযাধবযার সা 
রাধাগোবিন্দ কর (পরে হুপ্রপিদ্ধ ডাক্তার আর. জি, কর) করিয়াছিলেন ৷ ২৯শে 
মার্চ, শনিবার তারিখে মহাসমারোহে নানাব্রি সালা ও পুম্পমালায় সঞ্জিত্ত 
টাউন হলে 'নীলদর্পপে'র অভিনয় হুয়। ৰ 

থিয্লেটারে সাহাধা রজনীর (86765617180) এই প্রথম সুজপাত। টাউন। ছারা 
্যায় বৃহৎ হলে দেশীয়গণ কর্তৃক নাট্যাভিনয় এই প্রথম । দর্শক লমাগমে টান হয়ের জায়, 
ক্বৃহৎ হুলে তিলার্ধ স্থান ছিল না। গিরিশচন্র অনয গ্রথম উড়মেখের ভূমিকা 
রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন, হ্যাগডবিল এবং সম্প্রদায়ের মুখেদুশো লংবাধ বহুবিস্ৃত হা 

পড়ায় নাট্যামোদিগণেরও যথেষ্ট সমৃগম হইয়াছিল । জের অভিনয় বড়ই মর্দপপর্শী 
হইয়াছিল। দর্শকষগণের কখনও ক্রোধব্যঞ্চক চীথিকার, কখনও-বা উল্লাসন্নক ফবতালি- 
ধ্বনিতে টাউন হল ক্ষণে-ক্ষণে মুখরিত হইয়। উঠ্রিয়াছিল। গিরিশোনিপইভ লাহেবের 
ভূমিকাভিনয়ে চবিত্রোপযোগী হাব-ভাব, আদ্রীকায়দা এবং প্রবেশ-প্রস্থানে -এক্ধপ 
একটা জীবন্ত ভাব ফুটিয়। উঠিয়াছিল যে কাহারও-কাহারও নোঙর 
ম্যাক্নামার! সাহেবের চেষ্টায় কোনও বাঙ্গাল।'জানা নাহেব অর্ির়া 
যোগদান করিয়াছে । অবিণাশচন্দ্র ক্ক রোগ মাছেবের কঃ, মতিলাল সুর তোরাপের 
ভূমিকাভিনয়ে পূর্বব হইতেই অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন ঝঁৰিয়া আসিয়াছেন, _ অন্যকার 
অভিনয়ে আরও একটু নৃতনত্ব হইয়াছিল। যে দৃ্ঠে অত্যাচার-পীড়িত তোর।প 
'আহ্মহার! হইয়! রোগ সাহেবকে আক্রমণ করে, সে ম্ৃস্তে অবিনাশবাবু ও যতিলালবাবু 
উভয়েই এরপ অভাবনীয় অভিনয় করিয়াছিলেন যে দর্শকগণ অভিনয়ের কথ তূলিয়। গিয়। 
যেন সত্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছেন বোধে _ ক্রোধে উন্মত হইয়। উঠিয়াছিলেন। এমনকি 
(একজন দর্শক* আত্মহার। হুইয়! লস্ষপ্রদানে রঙ্গমঞ্চে উঠিয়া! তোরাপের সহিত €ষাগঞ্জান 
করিয়া রোগ সাহেবকে প্রহার কৰিতে-করিতত মৃচ্ছিত হইয়া! পড়িগাস্থিদু। 
'রাধাগোবিন্দবাবু সৈৰিস্বীর ভূমিকাভিনয়ে বিশেষর়প কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলের + 24৬ 
মার্চ তাত্িখের 'ইংলিনঘ্যানে' অভিনয়ের সমালোচনা বাহির হয়: “৮0৬ )৫7দ4 
76:6017980065 86 পাও [০আাও [811,707 95602390826 0 চগরিত 
০46 096 081০05 2৫886055] পুনজজােত 06৫0০550 এ 02 0সজে তত 0 
খে ৩৫ পি 0927 ৩৫ 2 297656 ০£1 ৮5০ 120৬5 ০৪774, 3 ঞ্ 

রী দীমাযাল ইসি মিতযা ব্যািউর উ্রোক সাহেবের বানু ছিলেশ। 
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নেরদিন এারশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। চারিশত টাকা খরচ বাদে 
ম্যাকনামার। লাহেব সাতশত টাক! গ্রাঞ্থ হন। 

“৪01৮৩ 7705158]”এর সাহায্য-রজনীতে অসম্ভব বিক্রয় দেখিয়া "150191 

2.০60210 £890০880018৮এর সভ্যগণ তাহাদের “00022165016 55০6101৮-এর 

সাহায্যার্থে সম্প্রদায়কে বিশেষ অন্থরোধ করেন। নবোৎসাহে সম্প্রদায় পর সধ্াহেই 
পুনরায় টাউন হুল ভাড়া লইয়া 'সধবার একাদশী' এবং “ভারতমাতা” অভিনয় করেন। 

নগেন্দ্রবাবু, অর্ধেন্ুবাবু প্রভৃতি ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ টাউন হলে এ বিক্রয়াধিক্য দেখিয়া, 
তাহারাও লিগুসে স্্রীটে “অপেরা! হাউস' ভাড়া লইয়! নিজ সম্প্রদায়ের “হিন্দু ন্তাসান্তাল 
থিয়েটার নামকরণপুর্বক মাইকেলের "শঙ্গিষ্ঠা' নাটক ও অন্যান্য রঙ্গাভিনয় এবং 
অখিলবাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়া প্রদর্শনের বিজ্ঞাপন ঘোষণ! করেন। 

ন্যাসান্তাল' ও “হিন্দু স্থাসান্তাল থিয়েটার” একই দিনে অভিনয় ঘোষণ। করাক্স পূর্বব 
সঞ্তাহের ন্যায় "ন্য।সান্তাল থিয়েটারে' বিক্র হয় নাই, তথাপি গিরিশচন্দ্রের নিমটাদ 
ভূমিক। অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত বন্ুদর্শকের সমাগম হওয়ায় মোট অ।টশত টাক! 
বিক্রয় হইয়ছিল। প্রত্যেক অভিনেতাই হ্থখ্যার্তির সহিত অভিনয করিয়াছিলেন । 

নাট্যাচার্ধ্য অমৃতলালবাবু বলেন, “রাজ! চন্দ্রনাথ বাহাছুরের ইচ্ছায় আমর! 'শর্সিষ্ঠা” 
নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তত হওয়ায় “হিন্দ 
ন্তাসান্তালে' আমাদের অভিনয়ও মনোনীত হয় নাই বং বিক্রয়ও স্থবিধাজনক হয় নাই ।” 

যাহাই হউক '্যাসান্তাল' সম্প্রদায় টাউন হলে দুই রাত্রি অভিনয় করিয়! পুনরায় 
রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে রঙ্গমঞ্চ বাধিতে আরম্ভ করিল। “রুষ্ণকুমারী' নাটক 
সর্বপ্রথমে শোভাবাজার রাজবাটাতে অভিনয় হয়, পরে সান্তাল-ভবনে ইহার পুনর ভিনয়- 
বৃত্তান্ত পাঠকগণ জাত আছেন। শো'ভাবাজার রাঁজবাটার কুমারগণের বিশেষ আগ্রহে 
আবার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক লইয়! '্যাসান্তাল থিয়েটার এখনকার প্রথম অভিনয় 
ঘোষণা করিঞেন। অভিনয় সর্ধ্বক্ন-সমাদৃত হইয়াছিল। গিরিশবাবুর দ্বিতীয়বার 
ভীমমিংহের ভূমিকাডিনয় দর্শনে এবং তাহার নাট্য-গ্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইয়া 
মকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাণী অহ্ল্যাবাঈয়ের ভূমিকাঁডিনয়ে মহেজ্লাল বস্থ 
যথেষ্ট গুণপন! দেখাইয়াছিলেন। গিরিশবাবু “মহেন্্রলাল বন্থ” প্রবন্ধে লিখিয়াছেনঃ 
"শোভাবাজার রাজবাটীতে প্রথমে কুমার অমরেন্্ররুষ্ দেব বাছ।ছুর, 'কুষ্চকুমারী'র 
ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন, তিনি মহেঞ্বাবুর অতি স্থদার অভিসন্গ দশনে ঈর্ষা ভূলিয়া 
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তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।” 
খাসান্ভাল খিয়েটার' নাটমন্দিরে তুপ্রতিঠিত হইতে দেখিয়া! “হিন্দু স্যাসান্তাল' 

ফন্প্রদায় চাকায় অভিনয়ার্থে গমন করিলেন। ঢাকায় গিয়া ইহাদের বেশ স্থবিধা 
হুইয়াছিল। পপূর্ব্ববঙ্গ রজ্জভূমি' নামে ঢাকায় একটী থিয়েটার ছিল; নাট্যকার 
ধীনবন্ধুবাবুর উদ্মোগে তথায় একটা রঙ্গমঞ্চ নিপ্মিত হইয় প্রথম 'নীলদর্পণ' নাটক 
অভিনীত হয়। 'নীলদর্পণ' নাটক যখন তিনি প্রণয়ন করেন, গভর্ণষেষ্টের চাকুরীতে 
লে সময় তিনি ঢাকাতেই থাকিতেন। ঢাকাবাসী যুবকগণ মাঝে-মাঝে সেই রঙ্গমঞ্চ 
অভিনয় করিতেন । “হিন্দু স্তাসান্তাল থিয়েটাব' সম্প্রদায় ঢাকায় গিয়। তথাকার স্বপ্রসিদ্ধ 
মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের সহায়তায় সেই রঙ্গমঞ্চ সংগ্রহ কবেন, এবং আবশ্থকমত 
58£০টী সুসংস্কৃত করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। 

কলিকাতা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ের পর 'ন্াসান্তাল থিয়েটারে” 'কপালকুগ্লা 
অভিনীত হয। অভিনয়রাত্রে কোন কারণে 'কপালকুগুলা'র খাতাখানি হাবাইয়া 
যায়। এদিকে অভিনয় দর্শনার্থ শত-শত দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। 
সম্প্রদাষের মধ্যে হুলস্থল পড়িয়া গেল, না জানি আজ কি একটা কেলেঙ্কারী হইবে। 
শক্র হাসিবে, ন্তাসান্তালে'র স্থনাম আজই ডুবিয়া যাইবে । দর্শকগণ এখনই হে-ছৈ 
করিষ। টিটকারী দিতে থাকিবে। 

মহেন্দ্রলাল বন্থ, ধশ্মদাসবাবু এবং মতিলাল হ্থর প্রভৃতি প্রধান-প্রধান অঙিনেতারা 
আ|দিযা তাহাদের সম্প্রদায়ের ডাইরেক্টর গিবিশবাবুকে বলিলেন, "মহাশয়, যাহ। হউক 
একটা উপাষ করুন|” গিরিশবারু ইতিমধ্যেই রাজবাটার লাইব্রেরী হইতে বঙ্ষিমচন্দ্রে 
“কপালকু গুলা পুস্তক সংগ্রহেব জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। এমন সময় পুস্তক আসিয়। 
পৌছিল। পুস্তক পাইবামাত্র গিরিশবাবু হর্যোৎফুল্প হইয়৷ বলিয়! উঠিলেন, “কোনও 
ভয় নাই, আমি 0:00 করিয়া যাইতেছি, তোমবা রঙ্গমঞ্জে বাহির হও।* তাহাই 
হইল, নিহিবন্নে 'কপালকুগুলা” অভিনীত হইল, দর্শকগণ ভিতরে বিভ্রাট কিছুই উপলব্ধি 
করিতে পাবিল না। একমাত্র উপন্যাস ও প্রোগ্রাম অবলম্বনে সগ্ঘ-সগ্য নাটকের দৃশ 
ও চবিত্রাবলীর সর্ববদিকে সামঞ্জন্ত রক্ষা করিষ! 0:০0107 করিয়। যাওয়া! সাধারণ শক্তির 
কার্য নহে, তাহা একমাত্র গিরিশবাবুতেই সম্ভব ছিল। 

ঢাকায় “হিন্দু স্তাসান্তাল থিয়েটারে'ব অভিনয় খুব জমিয়াছিল। তথায় সম্প্রদায়ের 
বিশেষ স্থযশ এবং অর্থ লাভেব সংবাদ কলিকাতায় আসিয়া! পৌছিলে, "ন্তাসাগ্ঠাল 
থিয়েটার সম্প্রদায় চঞ্চল হইযা উঠিলেন। রাজেন্দ্রলালবাবু, ধর্মদাসবাবু গ্রভৃতি সম্পদায়স্থ 
সকলেই ঢাকা যাইতে মনস্থ করিলেন। শোভাবাজার রাজবাটায় নাট্যমন্দিরে ১০ই 
মে, শনিবার, 'কপালকুগুলা” ও “ভারত-সঙ্গীত। শেষ অভিনয় করিয়া! গিরিশবাবু ব্যতীত 
থিয়েটারের আর সরুলেই ঢাকা যাত্র। করিলেন। গিরিশবাবু লে সময়ে জন আযাট্- 
কিজ্পন অফিসের বুককিপার ছিলেন। র্ধেন্দু-জীবনীতে তিনি লিখিয়াছেন,- 
“একদলে অর্ধেম্দু আর একদলে আমার থাক। না থাক সমান, কারণ নানা স্বানে 
বেড়াইবায় আমার শক্তি, স্থযোগ ও ইচ্ছা ছিল না । ৬রাজেন্্রলাল নিয়োগী দিতীয় 
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দলের গ্রকৃত পরিচালক, শ্রীযুক্ত ধশ্মদাস স্বর সেই দলে ছিলেন ।" 
যাহাই হউক কলিকাত! হইতে প্র্যাকার্ড ও হ্যাগ্তবিল ছাপাইয়া লইয়া যহাঁসমারোছে 

ও বিপুল উদ্যমে 'ন্যাসান্তাল থিয়েটার" ঢাকায় গিয়া প্রথমেই সহরময় বিজ্ঞাপন প্রচারিত 
করিলেন, ৮1176 52001705 িও001091 10159205 21550” অর্থাৎ কলিকাতা! 

হইতে প্রথমে যে থিয়েটার ঢাক।য় অ।সিয়া অভিনয় করিতেছে, সে থিয়েটার সুবিখ্যাত 
গ্যাসান্তাল থিযেটার' নহে, প্রত "্াসান্তাল থিয়েটার এইবার আসিল। বত লব 
সম্ভব; পেজ বাধিয় ও থিয়েটার সংক্রান্ত ধাবতীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া '্তাসান্াল” 
সম্প্রদায় অভিনয় ঘোষণা করিলেন। 

প্রথম দুই-এক রাত্রি যথেষ্ট বিক্রয় হইলেও ক্রমশঃ '্যাসান্তালের বিক্রয় হাস পাইতে 
লাগিল। “হিন্দু স্যাসান্তাল' সম্প্রদায় পূর্ব হইতে আসিয়াই 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদ নী” 
ক্ষকুমারী', 'নবীন তপন্থিনী' গ্রভৃতি উংকষ্ট নাটক ও প্রহসনাদি অভিনয়ে বিশেষরূপ 
প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিলেন । কিন্ত ন্যাসান্তান থিবেটার' আসিয়া! ইহার উপর আর 
কিছু একট৷ নৃতনত্ব দেখাইতে পারিলেন না । গিরিশবাবু অ[নিলে হয়তো! তিনি অভিনয় 
চাতৃধ্যে পুরাতন নাটকেও নব সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া! দর্শক আকর্ষণ করিতে পারিতেন কিন্বা 
এই স্ছটাবস্থায় নূতন কোনও একটা উপায় উদ্ভতবন করিতেন। ফলত: প্রতিভাশাগী 
পরিচালক অভাবে দিন-দিন ইহার! ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। অবশেষে "হিন্দু 
ন্যাসান্তাল” সম্প্রদায়ের নিকট গেজ বাধ! রাথিয়া তথাকার খণ পরিশোধপূর্বববক 
কলিকাতায় ফিরিয়। আসেন। হিন্দু হ্যাসান্তাল থিয়েটার" সম্প্রদায়ও ক্রমশঃ আম কম 
হইতে থাকায় অল্পদিন পরেই ঢাকা হইডে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। 

কলিকাতায় আসিয়া উভয় সম্প্রদায়ই কিছুদিন নীরব থাকেন । এই সময়ে দিঘাপতি- 
যার রাজ। প্রমদানাথ রায় বাহাদুরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে তদীয় পিতৃদেব প্রমথনাথ রায় 
বাহাদুর কলিকাতা হইতে '্তাসান্তাল থিয়েটার'কে অভিনয়ার্থে নিধুক্ত করিবার জন্ত 
তিনি তাহার কলিকাতাস্থ আমমোক্তার ঈশ্বরচন্দ্র বস্থ মহাশমকে অন্ুত্ঞা পাঠান । 
ঈশ্বরবাবু অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলেন, সান্ন্যাল-ভবনস্থ ন্যাসাগ্ডাল থিয়েটার" এক্ষণে দুইটা 
দলে বিভক্ত হইয়। গিয়াছে । উপস্থিত তিনি বায়না সম্বন্ধে কোন্ দলের সহিত কথাবার্ত। 
কছিবেন- বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন! তাহারই অন্থরোধে উভয় সম্প্রদায়ের সমবেত 
অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়; এই ্ ুত্রে কার্ধ্যতঃ ছুই দল এক হইয়! যায়। পারিশ্রমিক লইয়! 
অর্থাৎ বায়ন গ্রহণ করিয়া কাহারও বাটীতে অভিনয় এই প্রথম । গিরিশবাবুঃ অমৃতবাধু 
এবং নগেন্দ্রনাথ ও কিরণচন্দ্র ভ্রাতৃত্ব ব্যতীত সকলেই দিঘাপতিয়ায় গিয়াছিলেন। 
রাজবাটীতে চারি রাত্রি অভিনয় হয়। দিঘাপতিয়! হইতে ফিরিবার সময় “ন্তাসান্তাল 
সম্প্রদায় রামপুর বোয়ালিয়া ও বহরমপুরে অভিনয় করিয়া কলিকাতায় আসেন । কিছু- 
দিন পরে আর-একবার তাহারা বর্ধমান ও চু চূড়ায় গিয়া কয়েক রাত্রি অভিনয় করিয়া 
আসিয়াছিজেন। ইহাই শেষ অভিনয়। 

ক 



ষোড়শ পরিচ্ছেদ 

জ্যাটুকিজ্দন কোম্পানীর অফিস এবং মিসেস লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠত! 

ন্টাসান্তাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইরাঁর বহু পূর্ব্ব হইতে কলিকাতায় ইংরাজদের 
ছুইটামাত্র সাধারণ থিয়েটার ছিল। প্রথমটা চৌরঙ্বীতে অবস্থিত থিয়েটার রয়েল” ; 
দ্বিতীয়টী লিগুসে স্্রাটে অবস্থিত “অপের] হাউস” । মিসেস লুইস নামে জনৈক 
আমেরিকা-নিবাসী মহিলা! বহু পুর্ব্ব হইতে «থিয়েটার রয়েল' ভাড়া লইয়া অভিনয় 
করিতেছিলেন; তাহার নামানুসারে 'লুইস থিয়েটার রয়েল? (৮০৬19579906 

[05৪1 ) নামে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইত। সাধারণে “লুইস থিয়েটার বলিত। 
নাট্যাচায্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্তু মহাশয় বলেন,- স্থুলতানা নামক জনৈক 
আমেরিকাঁবাসী বেটিক্ক দ্্রাটের মোড়ে থাকিতেন, তিনি “ময়দান প্যাভেলিয়ান' নাম 
দিয়! এই থিয়েটার প্রস্তত করিয়াছিলেন । মিসেস লুইস (74015. 3.3. ৬/. [.৩15) 
তাহার নিকট ভাড়া লইয়াছিলেন। বাজপুরুষগণের রঙ্গালয়ে আগমনের জন্য এই 
থিয়েটাবের নাম “থিয়েটার রয়েল" হইয়াছিল । 

গিরিশচন্দ্র মিসেস লুইসের সহিত বহু পূর্ব হইতেই সুপরিচিত ছিলেন এবং তাহার 
খিম্লেটারে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। কিরূপে এই পরিচয় হইল, এবং এই পরিচয় 
ক্রমে কিরূপে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল, তাহার কথা এইবার বলা প্রয়োজন। 
কারণ এই ঘনিষ্ঠতাই গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা-স্ফুরণে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। 

পাঠকগণ অবগত আছেন, গিরিশচন্দ্র প্রথমে আযাটুকিন্সন টিলটন কোম্পানী 
অফিসে শিক্ষানবীশরূপে বাহির হুন। তখন তাহার বয়ন কুড়ি বংসর মাত্র। 
তথায় বেতনভে।গী হইয়া পরে ইনি আরজেটি সিলিজি কোম্পানী অফিসের সহকারী 
বুককিপার হইয়া! যান। কিছুকাল পরে আ্যাট্কিদ্দন সাহেব আ্যাট্কিন্পন টিলটন 
এপ কোম্পানী অফিস হইতে বাহির হইয়া নিজে জন্ আাট্ুকিম্পন এণ্ড কোম্পানী 
নামে একটী নূতন অফিস খোলেন এবং নবীনবাবুকে তাহার অফিলে যাইবার জন্ত 
অনুরোধ করেন; কিন্ত তিনি ন! যাইয়া! পু ব্রজবাবু ও জামাতা৷ গিরিশবাবুকে নৃতনূ 
অফিসে পাঠাইয়। দেন। তথায় ত্রজবাবু বুককিপার এবং গিরিশবাবু তাহার সহকারী 
নিযুক্ত হম (১৮৬৭ শ্বী)। ব্রঙ্জবাবু গিরিশবাবু অপেক্ষা বয়োজ্োষ্ঠ ছিলেন, এবং 
তাহার পূর্ধব হইতেই অফিসে বাহির হইতেছিলেন। ব্রজবাবুর পর গিরিশবাবু প্রধান 
ব্বুককিপার হছন। এই অফিসে তিনি প্রায় আট বৎসর কাধ্য করিয়াছিলেন। 

৩ 



আযাটকিন্গন লাছেব আমেরিকা -নিবাসী ছিলেন, মিসেস লুইসও তদ্দেশবাষিনী 
ছিলেন। এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মিসেস লুইস প্রত্যহই 
একবার করিয়া অফিসে আ্যাট্কিত্সন সাহেবের সহিত দেখ! করিতে আসিতেন। উক্ত 
অফিসে টাকাকড়ির “লেন দেন' সন্বন্ধ থাকায় এবং গিরিশবাবু অফিসের হিসাবরক্ষকের 
কার্ধ্যে ব্রতী থাকায় তাহার সহিত লুইষের পরিচয় হয়। ক্রমে উভয়ের মধ্যে এতটা 
ঘনিষ্ঠতা জন্মে যে, লুইসের নিজস্ব হিসাবপত্র সমন্তই গিরিশচন্দ্রের নিকট থাকিত। 

মিসেস লুইস স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী ছিলেন। বহুসংখ্যক বিলাতী সাহেব ও 
এতদ্দেশীয় স্থশিক্ষিত ও ধনাঢ্য বন্ুদর্শক লমাগমে তাহার থিয়েটারের আয়ও যথেষ্ট 
ছিল। অভিনয়-নৈপুণ্য এবং সৌজন্যে তাহার সে সময়ে এরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি 
হইয়াছিল যে তৎকালীন জন্তরান্ত ইউরোপীয়ানগণের সভামমিতি হইতে ৬ 1০61689] 
ঢ91-তে পর্য্স্ত তিনি সাদরে নিমন্ত্রিতা হইতেন। 

লুইস থিয়েটারে' কোন নাটক অভিনীত হইলে সে নাটকের এবং অভিনেতৃগণের 
অভিনয়ের দোষগুণ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তাহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিতেন । মিসেস 
লুইস সওদাগরি অফিসের জনৈক হিসাবরক্ষক যুবকের মুখে একজন প্রতিভাব।ন কলা- 
কৌশলীর স্তায় সমালোচন! শুনিয়া! বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেন। দিন-দিন তিনি তাহাকে 
এত ন্সেহ করিতে লাগিলেন যে, অফিসের ছুটি হইলে, গিরিশচন্দ্রকে তাহার পার্থ 
বসাইয়। ফিটনে চড়িয়। হাওয়া খাইতে যাইতেন। প্রতিভাশ।লিনী প্রৌঢা অভিনেত্রী 
মিসেম লুইসের সহিত নানারূপ বিদেশীয় নাটক ও অভিনয় সমালোচনায এবং সেই 
সঙ্গে প্রায়ই অভিনিবেশসহ লুইস থিয়েটারের অভিনয় দর্শনে গিরিশচন্দ্ের নাট্য- 
প্রতিভা ক্রমশ স্ফুরিত হইতে থাকে । সেই প্রতিভার প্রথম বিকাশ- ্বীয় পল্লীতে 
'ধবাব একাদশী” নাটকে নিমটাদের ভূমিকাভিনয়ে (১৮৬৯ শ্বী)। 

গিরিশচন্দ্র যে-ষে স্থানে কন্ম করিয়াছিলেন, সেই-সেই স্থানেই সাছেবের প্রিয়পাত্ 
হইয়াছিলেন। কর্শস্থলে প্রভুর হিতের প্রতি তাহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এট্জন্ত 
আ্যাট্কিম্সন সাহেব তাহাকে পুব্রবৎ ন্রেহ করিতেন। অফিস প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র 
একদিন একটী ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন- “আমি তখন ম্থ্যাটুকিঙ্গন সাহেবের 
অফিসে কাজ করি। ইহাদের নীলের কাজ ছিল। একদিন অফিসের ছাদে নীল 
শুকাইতে দেওয়৷ হয়। বুষ্টিব কোনও সম্ভাবন! নাই বুঝিয়া নীল গুদামে তোল! হয় 
নাই। রাত্রে দেখি, ভয়ানক মেঘ দেখ! দিয়াছে । আমার তখনই মনে হইল, অফিসের 
ছাদে নীল পড়িয়া আছে, বৃষ্টি হইলে বিস্তর টাকা ক্ষতি হইবে । তাড়াতাড়ি একখানি 

গাড়ী ভাড়া করিয়া অফিসে গেলাম । দারোয়ানদের জাগাইয়! হবিগ্ুণ মনুরী দিয়া কুলী 
লংগ্রহ করিলাম, পরে নীল গুদামে তুলাইয়! বাড়ী ফিরিয়া আদিলাম। পরদিন 
অফিসে গিয়া শুনিলাম, আমি চলিয়া আসিবার পর আ্যাটুকিন্সন সাছেব নীল রক্ষার 
জন্ধ ব্যস্ত হইয়া অফিসে গিয়াছিলেন। দারোদ্ানের মুখে আমার নীল তোলার কথা 
শুনিয়া! তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী যান। বড় সাহেবের আদেশমত আমি কুলীদের 
মন্গুরীর বিল দাখিল করিলাম। অফিসের ছোট মাহেব এবং অংশীদার - নাম ব্যান্ক্রপ্ট, 



বড় সঙ্দগন ছিলেন না- তিনি বলিলেন, "মন্ত্রী অত্যন্ত অধিক চাঞ্জ কর! হইয়াছে । 
'আযাটুকিক্গজন সাহেব বলিলেন-“বল কি? একে রাত্রিকাল, অফিস অঞ্চল একক্সপ 
জনশৃন্ত, অকালে মেঘের আড়ম্বর, এ অবস্থায় লোকসংগ্রহ কঠিন,-দর কসাকসি 
করিবার তখন অবস্থাই নয়। আমার অনেক কর্মচারী আছে, আমি সে সময়ে 
'আসিয়! কাহারও মুখ দেখিতে পাই নাই। এই ব্যক্তি আমাদের বছুৎ লোকসান 
বাচাইয়াছে। ইহাকে পুরস্কৃত কর! কর্তবা। আাট্কিন্দন সােবের মনোগত ভাৰ 
ছিল, আমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিবেন। কিন্তু বিচক্ষণ সাহেব, ছোট সাহেবের 
মনোভাব দশনে স্পষ্ট বুঝিলেন, ইহাতে অনেকেই নর্ধান্থিত হইবে । তিনি আর কিছু 
না বলিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া! দিয়! আমায় বলিলেন, “বাবু, তোমার পুরস্কারম্ববূপ 
হাতে যত ধরে, তিন আচল! টাক] তুলিয়া লও আমি রুমাল পাঁতিয়া সিন্দুক 
হইতে তিন আচল টাক] তুলিয়া লইলাম। আমার হাতের চেটো ছুইখানি দেখিতে 
নেহাত ছোটখাট নয়। ব্যান্ক্রপ্ট সাহেব নীরবে একবার আমার হাতের আচলের 
বহর দেখিতে লাগিলেন, আর একবার সিন্দুকের টাকার দিকে চাহিতে লাগিলেন ।” 

ব্যান্ক্রপ্ট সাহেব, আযাট্কিন্সন সাহেবের অফিসের অংশীদার ছিলেন বটে, কিন্তু 
আযাটকিন্সন সাহেব যেরূপ তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন, কম্মা এবং সন্ৃদয় ছিলেন, তিনি একেবাবেই 
তাহার বিপরীত ছিলেন । কয়েক বৎসর কাধ্য করিবার পর উভয়ের মধ্যে মত- 
বিরোধ ঘটিল, মনোমালিন্য ক্রমশঃ এতট! বাড়িয়া উঠিল যে, আযাটুকিজ্সন সাহেব 
ছোট সাহেবকে তাহার অফিসের বখর! বিক্রয় করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। 

এই আযাটুকিন্সন সাহেবের অফিসের সহিত গিরিশচন্দ্রের স।হিত্য-জীবনের একটা 
কুন স্বৃতি বিজড়িত আছে। এই অফিসে কার্্কালীন তিনি 'ম্যাকৃবেখ নাটকের 
তর্জম৷ করিতেছিলেন। সময় পাইলেই কধনও বাড়ীতে, কখনও-ব। অফিসে একটু- 
একটু করিয়া অন্রবাদদ করিতেন। অন্থবদ প্রায় খেষ হইলে তিনি খাতাখানি 
আনিয়। অফিমের ডেস্কের ভিতর রাখিয়া! দিয়াছিলেন, কাধ্যের ফুরমৎ পাইলে 
আবশ্তটকমত খাতাখানি সংশোধন করিতেন। 

নিজ গুদ্তত্যবশতঃ ব্যান্ক্রপ্ট সাহেবও অধিকদিন অফিস চালাইতে পারেন নাই। 
শীপ্রই তিনি সমব্যবসায়িগণের সহানুভূতি হারাইলেন। যথাকালে অফিস ফেল হইয়া 
বখন আসবাবপত্র - চেয়ার-টেবিল নিলাম হুইয়া যায়, সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্ের ডেস্কের 
মধ্যে রক্ষিত “ম্যাকবেখের পাতুলিপিখানিও খোয়া যায়। এই সময়ে পত্বী-বিয়োগে 
মানসিক অশাস্তিবশতঃ থাতাখানি যে অফিসে আছে, তাহাও তাছার ম্মরণ ছিল না। 
উত্তবুকালে তিনি মিনার থিয়েটারেব নিমিত্ত “ম্যাকৃবেখ' নাটকের পুনরাম্ম অগবাদ 
আর্ত করেন। পূর্বস্বতি হইতে অনেক স্থানে তিনি সাহায্য পাইয়াছিলেন। 
মথাসময়ে ইহার উল্লেখ করিব। 
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হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 

একাদশ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র তাহার জ্োষ্ঠ শ্যালক ব্রজনাথবাবুর 
নিকট প্রথমে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষ। করেন। ব্রজবাবুর মৃত্যুর পর গিরিশচন্্ 
তাহার আযানাটমি ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পুত্তকগুলি এবং ওষধের বাক্সটি নিজ 
বাটাতে আনেন এবং বিশেষ যত্বের সহিত গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিধা বিনামূল্যে প্রত্তিবাসী 
ও দীনদরিব্ুগণকে ওঁষধ বিতরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার স্থচিকিৎসার বাত 
বন্থুপাড়া পল্লীতে বিস্তৃত হুইয়। পড়িলে-ভদ্র ও ইতর শ্রেণীর বহু ব্যক্তি প্রাতঃকালে 
তাহার বাটীতে ওষধের নিমিত্ত সমবেত হইতেন। গিবিশচন্দ্রের রোগ নির্ণয় ও গুঁধধ 
নির্বাচনের উপর ত্বাহার বন্ধু-বান্ধবের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। একদা! বন্থপাড়া পল্লীর 
জনৈক ভদ্রলোক তাহার মাতাঠাকুর।ণীর অস্তিমাবস্থায় তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করেন। 
গিরিশচন্দ্র জনৈক বন্ধুর সহিত গঙ্গাতীরে তাহাকে দেখিতে যান। বৃদ্ধার শরীরের 
অবস্থা ও নাড়ী পরীক্ষা! করিয়া! তিনি রলেন, “উহার মৃত্যুব এখনও বছ বিলম্ব আছে। 
আমার বিশ্বাস, ষধ সেবনে এ যাত্রা রক্ষ। পাইতে পারেন» বলেন তো আমি ওধধ 
পাঠাইয়| দিই।” রোগীকে ওষধ খাওয়ান সকলের মত হইলে গিরিশচন্দ্র অগ্রেই বাটা 
চলিয়। আসেন এবং চিকিৎসা-পুস্তক খুলিয়া বিশেষ যত্বের সহিত রোগীর সমস্ত লক্ষণ 
মিলাইয়া একটী ওঁষধ নির্বাচিত করেন। কিন্তু উধধ লইতে কেহ আর আসিল লা। 
পরবে তিনি শুনিলেন, তাহার! মত পরিবর্তন করিয়াছেন। গিরিশবাবুর প্রদত্ত উধধের 
উপর তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ,_যস্তপি ুঁষধ সেবনে রোগী পুনজ্জীঁবন লাভ করে, 
_তাহাহইলে গঙ্গাতীর হইতে পুনরায় বাটা লইয়া যাওয়া লৌকিক আচারে বই 
বিপজ্জনক হইবে । 

ভদ্রলোকটার মাতা বহুদিন গঙ্গাতীরস্থ “মুমূযু-নিকেতনে” থাকায়, তাহাকে প্রত্যহ 
বহুবার বাড়ী ও গঙ্গাতীর যাওয়]-আসা করিতে হইত। গিরিশবাবুর বাটার সম্মুখস্থ 
গলি দিয়াই যাতায়াতের স্ববিধা ছিল। গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, পাছে তিনি 
ওষধ দেন, এই ভয়ে ভদ্রলোকটা উক্ত গলি-পথ দিয়া যাওয়া-আসা বন্ধ করিয়। 
দ্িয়াছিলেন। 

তিনি ধাহাদিগকে ওধধ দিতেন, তাহাদিগকে ষধ সেবনের পর রোগী কিরূপ 
থাকে, সে সংবাদ দিবার নিমিত্ব বিশেষ করিয়া! বলিয়া দিতেন, এমনকি অনেক 
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সময়ে উষধের ফলাফল জানিবার জন্য অফিসের কাধ্যে তিনি অন্তম্নস্ক হইয়া পড়িতেন 
এবং রাত্রে ৎস্থকাবশতঃ তাহার নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হুইত। কিন্তু অনেকেই 

যথাসময়ে তাহাকে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতেন না, কেহ-ব! তুস্থ হইয়! তাহার 
সহিত আর সাক্ষাতই করিতেন না। দৃষ্টান্তত্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ।-_ 
নিকটবর্তী কাটাপুকুরে এক ব্যক্তির কলের! হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র তাহার চিকিৎসা 
করেন। রাব্বি ১২ট পর্যন্ত ওষধদানে রোগের উপসর্গগুলি প্রায়ই দূর করিয়া 
আনেন। বিশেষ করিয়া! রোগীর আত্মীয়কে বলিয়া! দেন-“অন্য কোনও উপসর্গ দেখ। 
দিলে রাত্রেই আসিয়া! আমাকে জানাইবে, নচেৎ কল্য প্রাতে আসিয়া সংবাদ দিবে ।” 

গ্রভাত হইতে না হইতে গিরিশচন্দ্র উৎকগায় উঠিয়া পড়েন এবং বৈঠকখানায় 
আসিয়া রোগীর আত্মীয়ের আগমন প্রতীক্ষ। করিতে থাকেন, কিন্তু বেল! ৮ট1 বাজিতে 
যায়, খন পধ্যন্ত কাহারও দেখা নাই। তাহার একবার সন্দেহ হুইল, রোগীর কি 
মৃত্যু হইল ?- আবার ভাবিজেন, ওঁষধে যেরূপ স্থৃফল দেখ! দিতেছিল তাহাতে তে! 
সবত্যু হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহাই হউক তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না- 
স্বয়ং রোগীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন । দেখেন - রোগী পিড়েম ঠেস দিয় দাওয়ায় 
বসিয়া আছে। তিনি তাহার আম্মীয়কে অনুযোগ করিয়া বলিলেন,-_ "তোমার 
সকালেই খবর দিবার কথা _ কেন দিলে না ?* আত্মীয়টা বিনীতভাবে বলিল, _ “আল্জে, 
রোগী বেশ ভাল আছে, আর কোন ভয় নাই। সেইজন্তই আর খবর দিই নাই ।” 

এইরূপ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি উক্ত চিকিৎসা একপ্রকার পরিত্যাগ 
করেন, “ক্লাসিক থিয়েটারে” কাধ্যকালীন (১৩০৯ সালে ) পুনরায় তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে 
এই চিকিংসায় প্রবৃত্ত হন। যথাসময়ে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ জ্ঞাত হইবেন। 

এই সময়ে অফিসের কা্্যও খুব জোরে চলিতেছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের 
পর গিরিশচন্দ্র বাটা আসিয়া আর-কোথাও বড়-একট1 বাহির হইতেন না। রাত্রে 
সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি-সংক্রান্ত নান বিষয়ক গ্রস্থপাঠে নিবিষ্ট 
থাকিতেন। বিশেষ আবশ্তক না! থাকিলে তিনি পাঠের ব্যাঘাত করিতে চাহিতেন 

না। অধ্যয়নই তাহ|র জীবনের প্রধান আনন্দ ছিল। 
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ধন্ম-জীবনের প্রথমা বস্থ। 

অ্ম পরিচ্ছেদে বলিয়।ছি,- যৌবনেব প্রারস্তে গিরিশচন্দ্র অভিভ।বকবিহীন হইয়া 
শ্বেচ্ছাচারী হইয়! উঠিয়াছিলেন। সে সময়ে শিক্ষিত সমাজে একটা ধর্শ-বিপ্লবের দিন 
আসিয়াছিল। সনাতন ধর্মে অনাস্থা, চতুর্দিকে নব-নব মত উখ্িত। কি সত্যকি 
মিথ্যা স্থির করিতে না পারিয়া গিরিশচন্দ্রেরও হিন্দু ধর্মে তাদৃশ শ্রদ্ধ! ছিল না, ক্রমে 
তিনি নাস্তিক হুইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সময়ের একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি £- 

৬শারদীয়৷ পূজার পূর্ববদিন প্রভাতে বাটীব লোক উঠিয়া দেখিল, বহির্ব।টার প্রাঙ্গণে 
কাহারা প্রতিম| ফেলিয়! দিয়! গিয়/ছে। বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পল্লীবাসীবা 
জানিত, নীলক মলবাবু যথেষ্ট অর্থ রাখিয়। গিয়াছেন এবং তাহার জ্োষ্ঠ কগ্তারও ঠাকুর- 
দেবতার উপর বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে । বোধহয় সেই কারণেই - পাঁডার কয়েকজন 
হুজুগপ্রিয় লোক মজ! দেখিবাব জন্য গোপনে এই কাধ্য করিয়ছিল। যাহাই হউক 
গিরিশচন্দ্রের জোষ্ঠা ভগিনী কষ্চকিশোরী এই অপ্রত্যাশিত ঘটনাধ চঞ্চলা হইয়া 

উঠিলেন,- মহামায্রির পুজা না৷ কবিলে পাছে বাড়ীর অকল্যাণ হয়- এখন কি করা 
কর্তব্য - এই সকল চিস্তা করিতেছেন _ এমন সময়ে বাঁটীতে বহু লেকের সমাগমে একটা 
কোলাহল উখিত হওয়াঁয়, গিবিশচন্দ্র ঘুম হইতে উঠিয়া! পড়িলেন। বহির্ববাটাতে 
আসিয়া প্রতিম। দর্শনে বুঝিলেন, পাড়ার জনকতক ছুষ্ট লোকের এই কীঙ্ি। তিনিও 
তাহাদের এই কীষ্ি লোপ করিবার জন্য 'কালাপাহাড়' মৃত্তি ধারণ করিলেন। মন্তপান 
করিয়! কোথা হইতে একখানি কুঠ।ব সংগ্রহ করিয়া আনিয়! প্রতিম! খণ্ড-বিখণ্ড করিতে 
আরঘ্ভ করিলেন। “করিস কি, করিস কি” বলিয়! আর্তনাদ করিতে-করিতে 
কষ্ণকিশোরী ছুটিয়া আসিলেন _ বাটীতে কান্গ! পড়িয়া গেল। দিগঞ্ধরবাবু থাকিলে 
হয়তে! তীহাকে নিরম্ত করিতে পাবিতেন, কিন্তু তিনি ৬পুজায় দেশে গিয়াছিলেন।* 
কাহার সেই সংহার-মৃহ্ঠি দশনে অন্য কেহ নিকটে যাইতে সাহস করিল না, একে-একে 
ফকলেই সরিয়া পড়িল। 

* ইনি যেন্প বুদ্ধিমান সেইন্গপ বিশ্বাসী এবং সাহসী ছিলেন। সাংসারিক প্রত্যেক কার্ধ্যেই 
কুঁককিশোরী হঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । পারিবারিক আপদ-বিপদে দিগণ্থরবাবু প্রাণদানে ও 
পয়াুখ হতেন না। ইহার সদ্গুণের ছায়। লইয়া! উত্তরকালে গিরিশ তাহার 'প্রফু্' নাটকে 
'ীতাদ্বর় চবিত্র অন্বিত করিয়াছিলেন। 



ংস-কার্ধ্য শেষ করিয়া! গিরিশচন্দ্র প্রতিমার এক-এক টুকরা তাহাদের খিড়কির 
“বাগানের এক আমগাছ-তলায় লইয়৷ গিয়া গীত করিলেন । পরে সমস্তদিন ধরিয়া 
সেইগুলি মাটাতে পুঁতিয় তবে নিশ্চিন্ত হইলেন ।* 

গিরিশচদ্রের তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনেও, তাহার হৃদয়ের অন্তত্থলে কন্তর ন্যায় যে 
এক মহাপ্রাণতার ক্ষীণ ধার! প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা তাহার বাঁল্যথহদ স্বর্গীয় 
কালীনাথ বন মহাশয়ের ভায়েরীপাঠে অবগত হওয়া যায়। 

কালীনাথবাবু তাহার সমবয়সী, প্রতিবাসী এবং বন্ধু ছিলেন। পুলিশ বিভাগে ইনি 
কাধ্য করিতেন। বাঙ্গালার নানাস্থানে ঘুরিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টান ২৭শে জুলাই তারিখে 
কলিকাতায় ইনি কোর্ট ইন্সপেক্টর হইয়া আসেন । ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে, ইনি প্রথম শ্রেণীর 
ইন্দপেক্টর, পরে স্বীয় যোগ্যতা এবং বুদ্ধিমতায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম 
পুলিশ হুপারিপ্টেণ্ডেট পদ প্রাপ্ত হন। তিনি তাহার ডায়েরীতে জীবনের ঘটনাবলী 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। তাহার স্থযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বস্থ (4১3৪. 
002010155101267 ০£ 01306 ) মহাশয়ের সৌজন্যে কালীনাখবাবুর স্বহত্তে লিখিত 
ডাষেরী পাঠ করিবার সুযোগ পাঁইয়াছি। 

১৮৬৭ গ্রীষ্টাব্ধে ক]লীনাখবাবু যে সময়ে বানীগঞ্জ রেলওয়ে পুলিসের কাধ্য করিতে- 
ছিলেন, গিরিশচন্দ্র সে সময়ে রানীগঞ্জে বেড়াইতে যান এবং তাহার বাসাতেই অবস্থান 
করেন। গিরিশচন্দ্রের বয়ঃক্রম তখন তেইশ বৎসর মাত্র। কালীন!থবাবুর ডাষেরী- 
পাঠে বুঝা যায়, গিরিশচন্দ্র এই সময়ে চরিত্রহীন হইলেও তাহা! সংশোধনের চেষ্টা 
করিতেছিলেন এবং ঈশ্ববের অস্তিত্বে প্রত্যয় না করিলেও ঈশ্বর বিশ্বাসে যে নির্মল 
আনন্দ আছে, স্বীক।র করেন। গিরিশচন্দ্রের এই মহাবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া কালীনাথ- 
বাবু অতঃপর প্রত্যহ ঈশ্বর উপাসনায় উৎসাহিত হন। আমর। কালীনাথবাবুর ১৪ই 
কেব্রুয়ারী (১৮৬৭ শ্রী) তারিখের ডায়েরী হইতে সবটুকুই উদ্ধত করিলাম । 
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* শরদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত হুয়েজনাথ ঘোষ (দানিবাহু ) মহাশয়ের মুখে শুঁদিয়াছি, সেই রাতে গিরিশচন্রের 
শ্রবল খর হয়, মুখ ভীবদু ফুলিয়! উঠে। মন্থাত্রাসে কফকিশোরী গিরিশচম্রের এই গুরুতর পাপন্থালণের 
নিমিত দেব-দেবীয় মিকট মানসিক করেম। করেকদিন অর ভোগ করিয়া] গিরিশচল্র নিয়াময় হন । 
-পয়বর্ভা চারি বৎমর কৃফকিশোরী সমারে'হ করিস বাটাতে হুর্গাপুর| করিয়াছিলেন । 
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গিরিশচন্্র হ্বয়ং মস্তপান করিতেন, কিন্তু বন্ধুবান্ববদের যগ্যপ দেখিতে ইচ্ছা 
করিতেন না। কালীনাথবাবু কলিকাতায় “মগ্পান নিবারণী সভা”্র অঙ্গীকার-পত্রে 
নাম লিখিয়াও অনিয়মিত মগ্যপান করিতেন। এ নিমিত্ত গিরিশবাবু তাহাকে পূর্ব 
প্রতিজা শ্ররণ করাইয়া অন্গুযোগ করেন। কালীনাথবাবু গিরিশচন্দ্রকে ধন্যবাদ দিয়া 
তাহার ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ভায়েরীতে নিম্নলিখিতরূপ লিখিয়৷ রাধিয়াছেন। 
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কালীনাথবাবুর ভায়েরীর পর তারিখে লিখিত হইয়াছে, "তাহার ভৃত্য পূর্ববরাত্রে 
বাডীতে চুরি করায় তিনি তাহাকে পুলিস সোপরদ্দ করিয়া! উপযুক্ত দগুপ্রদানে সমৃদ্যত 
হন। কিন্ত শিরিশচন্ত্র তাহাকে বিশেষ করিয়া অন্থরোধ করেন _ প্রথমেই গুরুদণ্ডের 
ব্যবস্থা না করিয়া এবারট! তাহাকে ক্ষমা কর! হোক।”* কালীনাথবাবু কর্তব্যকর্থে 
বড়ই কঠোর ছিলেন, গিরিশচন্দ্র বহুকষ্টে ভূত্যটাকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন |" 

কালীনাথবাবু কলিকাতায় আমিলে, গিরিশচন্দ্র তাহার সহিত কিছুদিন আদি 
ত্রাঙ্মসমাজে উপাসনাদিতে যোগদান করিয়াছিলেন। একদা উক্ত সমাজে উৎসবের 
দিন প্রথমে মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পরে শ্বর্গীয় বেচারামবাবু, তৎপরে পূর্ব্ববঙ্গদেশীয 
জটৈক প্রচারক বন্তৃতা করেন। পবদিবম স্থৃবিখ্যাত ধন্মাচার্ধ্য কেশবচন্দ্র সেনের 
বাটাতে আদি ব্রাক্ষমমাজের বক্তৃতাদির সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। গিরিশবাবু 
সেদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই আন্দোলনে উক্ত পূর্বববন্গদেশীয় প্রচারক সন্ধে 
কেশববাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তরুণবয়স্ক গিরিশচন্দ্রের মনে যেন ভ্রাতৃভাবের 
উপেক্ষা বলিয়া বোধ হইল। সেইরপ উপেক্ষা অনুভব হওয়ায় তিনি ব্যথিত হইলেন 
এবং ভ্রাতৃভাব একটা কথার কথা, তাহার ধারণ। জন্সিল। সেইদিন হইতে তিনি 
্রাহ্মদিগের দল পরিত্যাগ করিয়া পুর্বববৎ আবার নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। কালীনাখবাবু 
কেশব সেনের নিকট ব্রাঙ্গধর্শে দীক্ষিত হন। মুঙ্গেরে কাধ্যকালীন তথায় তিনি 
কেশববাবুর সহিত পরিচিত হইয়া তদবধি তাহার অন্ুরক্ত হইয়াছিলেন। 

* মাত্র ৩৮ বৎসর বয়ংক্রমে কালীনাথবাবু অকালে ইহুলোক ত্যাগ করেম ॥ নচেৎ তিনি দেখিয়া 
যাইতেন, ্র্ীরামকৃকদেষের কুপালাভ করিয়া গিরিশচন্্রের ধর্শ-জীবদেব কিরাপ পরিবর্তন, 
হুইয়াছিল। 

1 এই প্রসঙ্গে উপনিষদের সেই প্লোকটা স্মরণ হয় £ 
অপরাদ্ধেযু সন্ত্েহ! মৃদবে। সৃ্বৎ্মলা। 
আরাধন হখাশ্চাপি পুরুষাঃ সবর্গগামিনঃ | 

অর্থাধ বাহার] অপরাধীর প্রতি নায়, কোমল ও মৃদ্থবৎসল এবং বাহার ব্রদ্গেয় আরাধনা সখী 
হয়েন, তাহার! হবর্গগামী হন। 



গিরিশচন্দ্র মনে-মনে এই সিদ্ধাস্ত করিলেন, যদি ঈশ্বর থাকেন এবং ধর, মানব- 
জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বস্ত হয়, তাহাহইলে জীবনধারণের অতি আবশ্যক জল, 
বায়ু ও আলোক যেমন যথেষ্ট রহিয়াছে, ধর্ম তদপেক্ষা হুলভ লভায হইত। দ্ধর্মন্ত 
তত্বং নিহিতং গুহায়াং” হুইয়৷ থাকিত না। কিন্তু এই নাস্তিক অবস্থাতেও পিতৃদেবের 
উপর অচল! ভক্তিবশতঃ যেদিন তিনি গঙ্গান্নান করিতেন, পিতৃমাতৃ-লে।কের উদ্দেশে 

রামতর্পণের মন্ত্র পাঠে, তিনি অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান করিতেন । ভাবিতেন, "জল 
দিই,কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কাধ্য হয়।” এই পিতৃভক্কির প্রভাবেই 

গিরিশচন্দ্র সাংসারিক বছ শোক, তাপ ও বিপদ সহা করিয়া পরম শাস্তিলাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। - 

গিরিশচন্দ্র তাহার ধর্-জীবনের প্রথম ইতিহাম এইরপ বর্ণনা! করিয়াছিলেন :- 
“আমাদের পঠন্দশায় ইংরাজী-শিক্ষার প্রভাবে কেহ জড়বাদী, কেহ শ্রীগ্রান, কেহ-বা 
ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের উপর বিশ্বাম কেহ বড় একটা করিতেন ন৷। ধাহারা 
হিন্দু ছিলেন, তাহাদের ভিতর আবার নানান্ দলাদলি । কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব; 
আবার বৈষ্বের ভিতরও নানান্ সম্প্রদাষ। প্রত্যেক মতাবলম্বী অপর মতাবলম্বীকে 
নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন। এই তো অবস্থা, তার উপর আবার অনেক 
যাজক ব্রাহ্ষণ ভ্রষ্টাীচারী, কেহ সত্যন|রায়ণের পু থি লইয়া শ্রাদ্ধ করিতে বসেন, কেহ-বা, 
দ্বচক্ষে দেখিয়াছি, শৌচ হইতে আসিয়। পাইখানাব গাড়ুর জলে অঙ্ুলি সিক্ত করিযা 
মাটির দেওযালে ঘসে, কপালে ফে।টা কেটে পুজা করিতে যাঁন। এক্সপ অবস্থায় 

স্বধর্শে আর কোন আস্থা রহিল না। অ]বার দু'পাত ইংরাজী পড়িয়া! দেখিলাম, 
যাহারা জড়বাদী- বিগ্যাবুদ্ধিতে তাহার। সকলের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর না মানা একটা 
পাঙ্ডত্যের পরিচায়ক বলিরা মনে হইত । কিন্তু হিন্দুর দেশে চারিযুগ ধরিয়া যাহার 
নাম চলিয়া আপিতেছে, হিন্দুর প্রাণ সে ঈশ্বরকে একেবারে হট্ করিয়! উড়াইযা দিতে 
পারে না। বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে যাহার! রুতবিষ্য ছিলেন, ঈশ্বর লইয়া মাঝে-মাঝে 
তাহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রার্ষসমাজেও মাঝেমাঝে যাওয়াআসা করিতে 
লাগিলাম। কিন্তু যে অন্ধকার _ সেই অন্ধকার, কিছুই বুঝিতে পারিলাম ন| | ঈশ্বর 
আছেন কিনা,-_থ|কেন যদি কোন ধশ্ব অবলম্বন করা উচিত? মনে-মনে ঈশ্বরকে 
ডাঁকিতাম,- ঈশ্বর যদি থাক, আমায় পথ দেখাইয়া! দাও ।, ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট, 
_জল, বাু, আলোক _যাহা ক্ষণিক ইহজীবনের প্রয়োজন, তাহা ছড়ান রহিয়াছে _ 
ন। চাহিলেও পাওয়া যায়; তবে ধর্ম -- যাহা! অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা খুঁজিয়া 
লইতে হইবে কেন? সবঝুট কথা! জড়বাদীর। বিদ্বান, বিজ্ঞ, তাহারা যাছা! বলেন, 
তাহাই ঠিক।* 

গিরিশচন্দ্রের ধর্ম-জীবন বড়ই বিচিত্র । যথাসময়ে পাঠকগণ তাহা জ্ঞ/ত হইবেন । 
ও আব্রদ্ষ ভুবনাল্লোক! দেবধিপিতৃমানবাঃ। 
তৃপাস্ত পিতরঃ সর্ধবে মাতৃমাতামহাদরঃ ॥ 
অভীতকুলকোটানাং মপ্তঘবীপনিবাসিদামূ। 
ময় দত্বেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভূবনআযম্ ॥ 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 

পারিবারিক সুখ-ছুখ 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “বাল্যে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃবিয়োগ এবং যৌবনে 
পত্বীবিয়োগ যে কিরূপ নিদারুণ, তাহা! আমি ভুক্তভোগী হইয়! মর্শে-মর্শে উপলব্ধি 
করিয়াছি।” বাস্তবিক গিরিশচন্দ্রের জীবনী অলোচন! করিলে সুস্পষ্ট বুঝ! যায়, 
পারিবারিক স্থখ-খাস্তি-প্রদানে ভাগ্যবিধাতা৷ তাহার প্রতি বড়ই কপণত। দেখাইয়া 
ছিলেন। একটা ধারাবাহিক শোক-ম্রোত তাহার সমস্ত জীবনের উপর দিয়া বহিয়া 
চলিয়/ছিল। 

যে নবশিশুর শুভাগমনে তাহার খুল্পপিতামহ হরিশচন্দ্র এবং জ্যেষ্ঠতাত রামনারায়ণ 
আনন্দে আত্মহারা হইয়া মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, তাহ|র! উভয়েই গিরিশচন্ত্রের 
জন্মের ছয়মান পরে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

প্রন্থতিব কঠিন পীড়ায় গিরিশচন্দ্র, জননীর ন্তন্তপানে বঞ্চিত হইযা এক বাণপ্দিনীর 
স্তন্তপানে প্রাণধারণ করেন। মাতৃবক্ষেব পবিত্র অমৃতপান শিশুর ভাগ্যে ঘটে নাই। 

শৈশবে গিরিশচন্দ্রের ষষ্ঠা ভগিনী কালীপ্রসন্নের (প্রসন্নকালীর ) মৃত্যু ঘটে । এই 
কনার জন্মের দুই বখলর পরেই গিরিশচন্দ্রের জন্ম । এই বালিক1 গিরিশচন্দ্রকে অত্যন্ত 
ভালবামিত। গিরিশচন্দ্রকে আদর করিয়া সে 'গিরিভাই” বলিয়া ডাকিত। গিরি- 
ভাইকে একবার কোলে করিতে পারিলে তাহার আনন্দের আর সীম! থাকিত না। 
ছাদে গিরিশচন্দ্রের শুইবার কাথা শুকাইতেছে, হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়াছে, পাছে গিরিভাই- 
এর কাথা ভিজিয়। যায়, বালিক৷ কাদিয়! আকুল। গিরিশকে কোলে লইবার জন্ত 
বালিকা সতত স্থযোগ খুজিত; কিন্তু পাছে কোলে তুলিয়া! ফেলিয়া দেয়-এ নিমিত্ত 
বাটার সকলকে সতত সাবধানে থাকিতে হইত। 

গিরিশচন্দ্র, অতুলকুষ্ণ ও তাহার ভগিনী দক্ষিণাকালীর মুখে বহুবার এই বালিকার 
সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছি। বালিকার মৃত্যুর করুণ কাহিনী বড়ই ম্মম্পর্শী। নীলকমল- 
বাবুর বাটাতে একজন ভিখারী প্রায়ই ভিক্ষা! করিতে অসিত, সে "জয় রাধাগোবিন্ 
নাচে” বলিয়। গান গাহছিত। প্রসন্নকালী তখনও তেমন স্পষ্ট করিয়া কথ! বলিতে 
পারিত না, সে সেই গানের অনুকরণ করিয়! বলিত “ধেও নাধার গোবিন্দ । বালিকা 
মায়ের নিকট পয়সা! লইয়া সেই ভিখারীকে দিত। কিছুদিন পরে বালিক1 কঠিন পীড়ায় 
সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে, মৃত্যু হইয়াছে জ্ঞানে তাহাকে শশানঘাটে লইয়া যাঁওয়। হয়। 

১৩২ 



গঙ্গাতীরে আনিবার পর বালিকার পুনরায় চৈতন্ত হয়। বাঁটাতে এ সংবাদ পৌছিলে 
নীলকমলবাবু প্রভৃতি ছুটিয়া আসেন। কিন্তু চৈতগ্যলাভ করিয়াও বালিকার আবার 
ভাবাস্তর ঘটে । মনেই অবস্থায় বালিকা বলিল, “ধেও নাধার গোবিন্দ এয়েছে, রথ 
এয়েছে, পয়সা দাও।* এমন সময় দেখা গেল, জনৈক মুমূূণ বৃদ্ধকে তাহার আত্মীয়- 
স্বজন সংকীর্তন করিতে-করিতে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিল। সংকীর্তন শ্রবণে 
বালিকার মৃত্যু-ছায়ান্ধিত মুখ সহস৷ হর্যোৎফুল্প হইয়! উঠিল, সে পুনরায় বলিতে লাগিল, 
"ধেও নাধার গোবিন্দ _ ধেও নাধ|র গোবিন্দ” ক্ষুত্্র বালিকার এই অদ্ভুত ভাব দর্শনে 
সমাগত লোকগণ আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়। দীড়াইল। আশ্চর্যোর বিষয়, এই 
সংকীর্তনকারীর দল সেই বৃদ্ধ মুমুষূকে পরিত্যাগ করিয়া বালিকার সম্মুখে আসিয়া “জয় 
রাধাগোবিন্দ” বলিয়া নাম ংকীর্তন করিতে লাগিল। মধুর নাম শুনিতে-শুনিতে 
শাঁপভ্রষ্ঠর স্থায় বালিক। দিব্যধামে চলিয়া গেল ! 

এই সরলা মমতাময়ী ভগিনীর অদর্শনে শিশু-গ্বদয়ে কি ব্যথ| জাগিয়াছিল, তাহা 
যিনি সকল হাদয়েরই সংবাদ রাখেন, সেই অন্ত্ধযামীই জানিতেন। তবে গিবিশচন্দ্রের 
জ্ঞান হইলে, তাহার ভগিনীদের মুখে কালীপ্রসন্ধের (প্রসন্নকালীর ) এই অস্ভুত মৃত্যু- 
কাহিনী এবং তাহার প্রতি বালিকার এই অকৃত্রিম স্েহের গল্প শুনির। গিরিশের হৃদয় 
দ্রবীভূত হইয়া পড়িত এবং বয়োবুদ্ধির সহিত এই দেবীপ্রতিমাকে ম।নসপটে অঙ্কিত 
করিয়া, ভক্তি-পুষ্পাঞ্চলিদানে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন। মনে পড়ে, একদিন নিশীথ- 
কাঁলে অপ্ররুতিস্থ অবস্থাক্ন কালীপ্রসক্ন প্রসঙ্গে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হুইয়! পড়েন, এবং 
নেই অবস্থা তাহার উদ্দেশে একটী কবিতা রচনা করেন। কবিতাটা তিনি মুখে 
বলিষা যান, আমি লিখিতে থাকি । এইসন্থলে বল। আবশ্তক, গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনের 
পঞ্চদশ বৎ্সরকাল আমি তাহার লেখকের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম এবং প্রা নিত্য- 
সঙ্গীবূপে থকিতাম | কবিতাটা সযত্বে রাখিয়া! দ্যাছিলাম । নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম £- 

“প্রসন্প তোমারে কালী প্রসন্ন তোমার, 
“গিরিভাই' _ দেখ কি গো আর? 
তোমার নাহিক মনে, অলৌকিক জগজ্জনে 
শুনি তব মৃঠি ছিল ন্সেহেব আধার _ 
অলৌকিক লাবণ্য কূপের জ্যোতিহা'র ! 

মনে পড়ে করে ধ'রে বলিতে আমায়, 
তুমি মার কাছে যাও, আমারে বিদায় দাও ! 
_সংসার-স|গরে ভাসি ভূলেছি তোমায়, 
দেখ কি এখন আমি আছি কি দশায়? 
জরল সংসারে দেখা তোমায় আমায়, 

জান না আমার বিবরণ _ 



শুন শুন এ সংসার কুটালতাময় 
নহে _ তুমি দেখেছ যেমন। 

ংসার মাঝারে রণ করি দিবানিশি, 
হাসি শুধু বিলাসের হাসি! 

তুমি যদি ফিরে চাও, ভূলাইয়ে নিয়ে যাও, 
“গিরিবাবু, তোমার, দেখ না ছুখে ভাসি | 

ভঙ্গুর এ দেহ আমি জানি চিরদিন; 
জানি কৃষ্টি কালের অধীন; . 

তথাপি তোমারে চাই, মনে সাধ দেখা পাই, 

স্বপ্রে যদি তুমি দেখ! দাও একদিন,»-_ 
বলি, দিদি, তোমায়_সংসার কি কঠিন !” 

গিরিশচন্দ্রের যে সময দশ বখমর বয়ংক্রম, সেই সময়ে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত৷ 
নিত্যগোপালবারুর মৃত্যু হয়। নিত্যগোপালবাবু গিরিশচন্দ্রকে বড়ই ভালবাসিতেন, 
মুহূর্তের নামত চক্ষুর অন্তরাল করিতেন না, নির্দল স্েহের আবরণে পৃথিবীর সকল 
আবিলতা হইতে ভাইটাকে রক্ষা করিতেন। ভ্রাতার লেখাপড়ায় যাহাতে সমধিক 
উন্নতি হয়, সেই উচ্চাশায় নিত্যগোপ[লবাবু পিতাকে অন্থরোধ করিয়া গিরিশচন্দ্রকে 
হেয়ার স্থলে ভত্তি করিযা দেন। নীলকমলবাবুর ঘরের গাড়ী ছিল, অফিস যাইব|র 
সময় পুত্রকে স্কুলে নামাইয়! দিয়া যাইতেন। বাল্যকাল হইতেই নিত্যগোপালবাবুর 
ঘোড়ায় চড়িবার সখ ছিল, এ নিমিত্ত নেহমব পিতা তাহাকে একটা ঘোড়৷ কিনিয়া 
দিয়ছিলেন, ক্রমে তিনি একজন ভাল অশ্বারোহী হুইয়! উঠিযাছিলেন। 

লেখাপড়া ছাড়িয়া! নিত্যগোপালবাবু পিতার নিকট বিষয়কন্্ম শিক্ষা করিতেন। 
গিরিশচন্দ্র স্থলে যাইলে তিনি বড়ই বিমন! হইয! থাকিতেন, ভাইকে স্কুল হইতে আসিতে 
দেখিলেই আব।র প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেন। যেদিন গিরিশচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত মন 
বড়ই ব্যাকুল হইয! পড়িত,-_ তখনই অশ্বারোহণে বগবাজার হইতে পটলভাঙ্গায় 
চুটিতেন এবং ভাইকে একবার দেখি! ও স্কুলে তাহার কিরূপ লেখাপড়া হইতেছে, সে 
সংবাদ লইয়! প্রসম্নমনে বাড়ী ফিরিযা। আসিতেন। 

বাইশ বৎসর বয়সে বাতগ্েক্স। বিকারে হঠাৎ ইহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্ের 
বয়ংক্রম তখন দশ বৎসর মাত্র । উপধুক্ত পুত্রের অকালমৃত্যুতে নীলকমলবাবু এরূপ 
ভগ্রোৎসাহ হুইয়! পড়েন যে সেই হইতে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষার দিকে তাহার আর তেমন 
দৃষ্টি রহিল না। 

এক বৎসর যাইতে-নাঁষাইতে একাদশ বর্ষ বয়সে গিরিশচন্দ্র মাতৃহীন হইলেন। 
ছুঃসহ পুত্রশোকের পর পত্বীবিয়োগে নীলকমলবাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়া পড়ে। পূর্বেই 
লিখিত হইয়াছে, ভ্ত্রীর, মৃত্যুর তিন বৎসর পরে তাহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্রের 
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বয্ক্রম তখন চৌদ্দ বংসর মাত্র। এই বসে তিনটা কনিষ্ঠ ভ্রাতার _ কানাইলাল, 
'অভুলকঞ্ণ ও ক্ষীরোদচন্দ্রের হস্ত ধরিয়া জ্যোষ্টা ভগিনী কষ্চকিশোরীর অভিভাবকতায় 
গিরিশচন্দ্র সংসারে প্রবেশ করিলেন। এই অন্ন বয়সে স্মাজমান্ত, স্থশিক্ষিত, 
উপাঞ্জনশীল, পরম সেহুময় জনকের অকালমৃত্যু - গিরিশগন্দ্ের দুর্ভাগ্য তাহাতে আর 
সন্দেহ কি! 

জ্যেষ্ঠ ভগিনী কৃষ্ণকিশোরী এই বৃহৎ সংসারে একজন পুরুষ অভিভাবকের প্রয়োজন- 
বোধে যোল বংসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহেব দিন ভীষণ অগ্নি- 
কাণ্ডের কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে । 

পিতৃ-বিয়োগে স্বেচ্ছাচারী হই! হেম্ার স্থূল হইতে ওরিয়েন্টাল দেমিনারী, তথা 
কইতে আবার পাইকপাড়। গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় - এইরূপ ক্রমান্বয় স্কুল পরিবর্তনে বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের পরীক্ষা তিনি কৃতকাধ্যতা লাভ করিতে পারিলেন না।* ইহার কিছুদিন 
পূর্বে তাহার পঞ্চম! ভগিনী কষ্খরঙ্গিণী কালগ্রাসে পতিতা হন। 

ষে প্রতিভা লইয়। তিনি জন্ম গ্রহণ করিষ।/ছিলেন, এই সময়ে সংযত হইয়া লেখাপড়া 

শিখিলে হয়তো তিনি ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত অধ্য।পক, উকীল ব! চিকিৎমক হইতে 
পারিতেন,-_কিস্তু বিধাতা তাহার জন্ত অন্য পথ নির্দিষ্ট করিয়! রাঁধিয়াছিলেন। 

তেইশ বৎসর বয়মে গিরিশচন্দ্রেব একটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু ছুঃখের 

বিষয়, পুত্রটী ছুই-এক মাসের অধিক জীবিত ছিল না । 
১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া ভগিনী কুষ্ণক।মিনী পরলোকগমন করেন। 

প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, _ চু চূড়ার স্থপ্রসিদ্ধ সোমেদের বাটাতে ইহার বিবাহ 
হয়। ইনি দুইটা পুত্র বাখিযা ঝান। প্রথম পুত্র ট্রলোক্যনাথ মোম মহাশয় সাব-জজ 
হইয়া, কয়েক বংসব গত হইল, ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ছিতীয় পুত্র শ্রীঘুক্ত 
বিনোদবিহারী সোম মহাশয় উপস্থিত চু চুড়াতেই বাস কবিতেছেন। ইনি আজীবন 
অধায়নশীল। টৈশবাবস্থায় মাতৃহীন হওয়ায় গিরিশচন্দ্র চতুর্থ। ভগিনী দক্ষিণাকালী 
বিনোদবাবুকে আপনাব নিকট বাধিয়া অজীবন গর্ভধাবিণী জননীর ন্যায় প্রতিপালন 

* পাইকপাড়া স্কুলের কথা! লিখিতে গিয়া, গিরিশচন্দ্র“কধিত একটী উপদেশ শ্ারণ হইল। 
তিনি একদিন কথ! প্রসঙ্গে বলেন,-প্তখন আমি পাইকপাড়া স্কুলে পড়িতাম। একদিন স্কুল 
যাইতেছি, দেখিলাম - একটা আট বছরের সাহেবের ছেলে চিৎপুবের মাঠে একটা শিল্নালকে তাড়া 
করিয়া! ছুটিয়াছে। তখন চিৎপুরে অনেক পাটকল ও পাটের গুদাম হওয়ায়, অনেক সাহেব তথায় 
সপরিবারে বাস করিতেম। আমি ব্যস্ত হইয়! উচ্চৈ/হ্বরে ছেলেটাকে বলিগাম, 'জহে দাড়াও, 
ধাড়াও-কি কচচ? এখনই যে শিয়ালে কামড়ে দেবে।' সাহেবের ছেলেটা আমার চীংকারে 
খমকিয়া ধ্াড়াইল। জামি নিকটবর্তী হইয়া! ইংরাজীতে বলিলাম, "তুমি কি শিয়ালকে ভয় কয়ো দা !, 
ছেলেটী সার্পে বুক ফুলাইয়া বলিল-01) 10 000+ ৮৮৮ 12009] 1] 9৩ £110365060 86 2 

9৫8৮1, আমি সেই আট বছরের ছেলেটার সাহস ও নির্ভীকত! দেখিয়া! আশ্র্যা হইলাম । আমর! 
মায়ের কোল হইতে ছেলেদের ভুত ও ভূতের ভয় দেখাইতে শুরু করি। তাহার পর পাছে কোন 
বিপদ ঘটে, এই আশক্কান্ন -প্রত্যেক কার্ধ্য বাধ! দিয়া ছেলেগুলিকে অত্যন্ত নিরীহ গোবেচারা কহ! 
তুলি। ছেলেদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে আমাদের সহিত ইংরাজের কতটা পার্থক্য দেখ ।* 
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করিয়াছিলেন । বিধরা হইয়া ঈনি পিত্রালয়ে আসি! অবস্থান করিলে, খুহধণিবাবুও 
(বিনোদবাবুর শৈশবের আদরের নাম) তাঁহার সঙ্ধে আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান 
করেন। * 

কষ্ঠকামিনীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গিরিশচন্দ্র তৃতীয় ভ্রাতা কানাইলাল 
অকালে কালগ্রানে পতিত হন। বাটাতে হাহাকার পড়িয়! যায়। কয়েকমাস পূর্বে 
হাটখোলার স্গ্রসিদ্ধ দততদের বাটাতে রাধিকানাথ দত্তের কন্ঠার সহিত ইহার বিবাহ 
হইয়াছিল। ভাই তিনটা যাহাতে ন্ুশিক্ষিত হয়, গিরিশচন্দ্র সেদিকে বিশেষ দুটি 
রাখিতেন। এফ. এ, পরীক্ষ। দিবার অল্পদিন পূর্ব্বেই তাহার জর হয়, সেই জরেই মৃত্যু 
ঘটে; গিরিশচন্দ্র কানাইলাল অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় ছিলেন; তাহার স্বৃত্যুতে 
তিনি সহোদর এবং সুহৃদ উভয়েই হাবাইলেন। 

এই বখসর গিরিশচন্দ্র ষেইপ উপধযু্পরি দুইটা গভীর শোক পাইয়। ছিলেন, সেইরূপ 
একটা পুত্ররত্বও লাভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১১ই ডিসেম্বর (১২৭৫ সাল, ২৮শে 
অগ্রহায়ণ) গিরিশচজের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) শ্টামপুকুরস্থ 
তাহার মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হন। গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন পচিশ বসর। বর্তমান 
বঙ্গ-নাট্যশালার অপ্রতিহন্বী অভিনেত। স্থরেন্্বাবুর সহিত পাঠকমা্েই পরিচিত। 
প্রথম পুত্র বিয়োগের পর এই নবশিশুর অভ্যুদয়ে বাটীতে আনন্দ কোলাহল উত্থিত 
হয়। 

স্থরেন্্রনাথের জন্মগ্রহণের প্রায় চারি ধর পরে গিরিশচন্দ্রের প্রথমা কন্তা 

* এই প্রসঙ্গে গিরিশচন্ত্র-কথিত একটী গল্প মনে পড়িপ। তিনি একদিন বলিয়াছিলেস,- 
*ন”দিদি (দক্ষিণাকালী ) খুহুমণিকে তাহার মায়ের মৃত্যুর পর নিজের কাছে রাখিয়া! দিয়াছিলেদ। 
এত ভালবামিতেন যে, একদণ্ড চক্ষুর আড় করিতেন না। একদিন খুদ্রমণির বাব] হরলালবাবু 
আসিক়্] 'বাড়ীতে ছেলেকে একবার দেখিতে চাহিতেছে' বলিয়! ছুই দিনের কড়ারে খুড্ুমণিকে চূ”চুড়ায় 
লইয়! যান, চুঁচুড়ায় লইয়া! গিয়া! কিন্ত আর পাঠাইয়৷ দিতে চাহেম না। বলেন-.'নিজের বাড়ী 
থ/কিতে ছেলে পরের বাড়ীতে থাকিবে কেন? আমি আর পাঠাইব ন।।' এদিকে নঃদিদি ছেলের 
জন্ত কাদিয়া আকুল। লোকের উপর লোক পাঠান-কিস্ত তাহার! হ্রলালবাবুর ধমক খাইয়। 
কিরিয়! আসে। অবশেষে ন'দিদি আহার-নিম্রা পরিত্যাগ করিলেম। একদিন ফাদিতে-কীদিতে 
আমাকে জিদ করিয়া বলিলেন, -'তুমি না যাইলে. কেহই আমার খুছুমণিকে আমিতে পারিবে না । 
তাহার ম| দাই, সেখানে ছেলের অত্র হইতেছে। বাধ্য হইয়া আমাকে চুণ্চুড়া যাইতে হইল। 
সঙ্গে একজন হুচতৃর ভূত্য লইয়াছিলাম। আমি চু'চুড়া যাইয়। খুভুমণিকে পাঠাইবার জন্ত হরলাল- 
বাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিলাম । কিন্ত তিনি কোনওমতে রাজী হইলেন না। বাটার অনন্ত 
লোকের পাঠাইবার ততট1 অমত ছিল ন1, তবে হরলালবাবুর ভয়ে কিছু বলিতেও পারিতেন ন|। 
আমি তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া! আহারাদির পর বৈঠকখানায় হ্রলালবাবুর সহিত নানান্ধপ 
গল্পগুজব করিতে লাগিলাম, ইতিমধ্যে উপদেশমত আমার ভৃত্য থুছুমপিকে লইয়া! নোঁকাযোগে 
কলিকাতায় রওয়ানা হইল। আমি তারপর একা কলিকাত! জানিয়াছিলাম। হরলালবাবু সঙ্গে 
আনিয়া আমাকে গ্াামবাধুর ঘাটে নৌকায় তুলিয়! দিয়! গেলেন। পরে বাটা গিয়! যখন গুগিলেম, 
ছেলেকে ভৃত্য বছপুর্ধেষ লইয়। গাছে, তিনি ক্রোধে স্বলিয়! উঠেন। অনেক বুঝাইয়্া! অবশেষে বাটার 
লোক তাহাকে প্রকৃতিষ্ব করেন। 



সরোছিনী ভন্মগ্রহণ বরে।* সরেজধাবুর দের পর ন্ানাধিক ছয় বংসরকাঁল 
গিকিশচজ পারিবারিক শাতিলাভ করিয়াছিজ্েলে। এই ময় বাগবাজারের সখের 
থিয়েটারে ইনি 'সধবার একফাদলী', “লীলাবতী এবং সান্ন্যাল-ভবনে অভিনীত 
“কষকুষ[রী' নাটকে যথাক্রমে নিমর্টাদ, ললিত ও ভীমসিংহের তভূমিকাডিনয় করিয়া 
প্রতিভাবান অভিনেতা বলিয়া! যশঃলাভ করিয়াছিজ্েন। কার্য্যদক্ষতায় অফিসের বড় 
সাহেবের প্রিয্পপান্র হইয়াছিলেন এবং ওত্যেক বৎসর বেত্নবৃদ্ধি হুইতেছিল। এই 
সময়েই চতুর্থ ভ্রাতা অতুলকষ্ণ বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টে ওকালতি 
করিতে আরম্ভ করেন। 

ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গিরিশচন্দ্রের বাটীতে আবার অশাস্তি দেখা দেয়। এই 
সময় তাহার পত্বী একটা সন্তান প্রপব করিয়া সুতিক1-গীড়ায় আক্রান্ত হন। শিশুটীও 
জীবিত ছিল না। ইহার অল্পদিন পরেই ঠিরিশচন্দ্রের সর্বকনিষ্ঠ (পঞ্চম ) ভ্রাতা 
ক্ষীরোদচন্দ্র একুশ বৎসর বয়সে ইহলে!ক ত্যাগ করেন। সন্ধ্যাকালে বন্থপাড়া পল্লীর 
জনৈক গুতিবেশর বাটীতে ইনি নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন, তথায় হঠাৎ অবুস্থ হইয়া 
পড়ায় ভোভন না করিয়াই বাটীতে ফিরিয়া! আসেন, সেই রাজ্েই তাহার মৃত্যু হয়। 
বিবাহ তখনও হুয নাই, নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতেছিল মাত্র। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার 
এই আকশ্থিক মৃতু/তে গিরিশচন্দ্র বড়ই মন্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

এই সময়ে গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটার খোল। হয়। মানসিক অশান্তি ও নান! 
কারণে গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতে এ সম্প্রদায়ে ছিলেন না। বিশেষবপ অনুরুদ্ধ হইয়া 
এক মাস পরে অবৈতনিকভাবে তথায় যোগাণান করেন। 

+ ইনিই উদীয়মান অভিনেত! মান হূর্গাপ্রস বর জঙ্গনী। 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 

গ্রেট স্তাসান্তালে' গিরিশচন্দ্র 

গ্রেট স্তাসান্থ/ল থিয়েটারে” গিবিশচন্দ্ের যোগদান করিবার পুর্ব্বে কিরূপে €গ্রট 
ন্যাসান্তাল থিয়েটারের শ্যাউ হইল এবং কিরূপ অবস্থায় গিরিশচন্দ্র তথায় যোগদান 
করিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্যক । “বেঙ্গল থিয়েটার' ইহার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ন! 
হইলে “গ্রেট ন্যাসান্তাল থিয়েটার হইত কিন। সন্দেহ, স্থৃতরাং সর্বপ্রথমে “বেক্কল 
থিয়েটার" সন্বন্ধে ছুই-চারি কথা বলিব। 

“বেঙ্গল থিয়েটার, প্রতিষ্ঠা 

সান্গ্যাল-ভবনে “ন্যাসান্তাল থিয়েটারে'র অভিনয় দেখিয়া, সিমলার স্থপ্রসিদ্ধ 
জমীদার স্বর্গীযফ আশু্তোষ দেব ওরকে ছাতুবাবুর দৌহিত্র স্বর্গীয় শরচ্চন্র ঘোষ 
মহাশয় একটা সাধারণ নাট/শালা সংস্থাপনে উদ্যোগী হন। দেশের গণ্যমান্ত লোক 
লইয়। তিনি এই নব-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত একটা কমিটি সংগঠিত করেন । 
প্রাতঃপ্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাকবি মাইকেল মধুস্দন দত্ত, রামবাগানের 
দত বংশী সুপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ব (0. 0. 109৮৮), পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী 

প্রভৃতি মনীষিগণ এই কমিটির মেম্বার ছিলেন। সিছুরিয়াপটার ৬গোপ।ললাল 
মল্লিকের বাড়ীতে আচাধ্য কেশবচন্্র সেনের উদ্যোগে বিধবাবিবাহ' নাটক এবং 

হ্গীয় ঘারকানাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র গিরীন্্রনাথ ঠকুরের পুত্রগণের উদ্যেগে তাহাদের 
জোড়ার্সাকো-ভবনে 'নব-নাটক' অভিনয় দেখিয়া, বিষ্ানাগর মহাশয় বেশ বুঝিয়াছিলেন 

যে, নাট্যশাল! সমাজের কুনংস্কার দৃুব করিবার 'একটা প্রকুষ্ট উপায়। 
শরচ্চ্্বাবু তাহার মাতামছের নিকট হইতে তাহার বৃহৎ ভবনের সম্মুখস্থ মাঠের 

'কিয়দংশ ভাড়া লইলেন এবং বাল্যবন্ধু স্থপ্রসিদ্ধ অভিনেতা বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, 

অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, খোলার ঘর বাঁধিয়া 
থিয়েটার-বাটা নিশ্বাণ আরস্ভ করিলেন। (এই স্থানে উপস্থিত বিডন স্কোয়ার 
পোষ্টাফিসের নৃতন বাটা নিন্দিত হুইয়াছে।) থিয়েটারের নিমিত্ত মাইকেল মধুন্দন 

দত্ত গ্বয়ং “মায়াকানন' নামক একখানি নাটক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। শত্রী-চরিজ 
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অভিনয়ের নিমিভ বালক-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু মাইকেল মধুস্থদন, 
চিন্নদিনই নৃতনত্বের পক্ষপাতী, তিনি বলিয়া বসিলেন, - “বালক লইয়া অভিনয় করিলে 
অভিনয় কখনই শ্বাভাবিক হইতে পারে না, স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় স্ত্রীলোক লইয়াই 
কর। কর্তব্য ।” বন তর্ক-বিতর্ক করিয়া অবশেষে অভিনেতা গণ বারাঙ্গনা! লইয়৷ অভিনয় 
করিতে সম্মত হইলেন। কমিটিও পরিশেষে ইহার অন্থমোদন করিলেন ;-কেবল 
বিস্কাসাগর মহাশয় এ প্রস্তাবে সম্মত ন! হইয়] থিয়েটারের সংঅব ত্যাগ করিলেন । 

ইতিপূর্বে মধুন্দন পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজার ছিলেন, কিন্ত নানা কারণে 
রাজার প্রাতি বির্ক্ত হুইয়। কার্যে জবাব দিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন । এই সময়ে 
তিনি উমেশচন্দ্র দর্তের উৎসাহে এই নব-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার আয়োষ্তনে যোগদান 
করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, স্বয়ং নাটক লিখিয়া ও শিক্ষাদান করিয়া বঙ্গ-নাট্য- 

শালার উৎকর্ষতা সাধন করিবেন এবং সেই সঙ্গে নিজেরও অর্থোপার্জনের একটা উপায় 
হইবে। কিন্ত অল্পদিন পরেই ইনি কঠিন গীড়ায় আক্রান্ত হন। শধ্যাশায়িত 
অবস্থাতেই তিনি “মায়াকানন' নাটক সমাঞ্ত করিয়া, নাটকখনির স্বত্ব - দারুণ অর্থা- 
ভাববশতঃ:--পাচশত টাকায় শরৎবাবুকে বিক্রয় করেন। 

উত্তরোত্তর মাইকেলের পীড়। বৃদ্ধি হইতে থাকায়, সম্প্রদায় নৃতন নাটকের 
রিহারস্তাল না দিয়া তাহার পুরাতন "শশিষ্ঠা, নাটক অভিনয়েই থিয়েটার খুলিবার 
সঙ্কল্প করিলেন। গোলাপহুন্দরী (্থকুমারী দত্ত), এলোকেশী, জগত্তারিণী এবং শ্যাম! 
নায়ী চারিজন স্ত্রী-অভিনেত্রী লইয়া ইহারা "শশিষ্ঠা'র মহল! দিতে আরম্ভ করিলেন। 
রঙ্গা লয়ও প্রায় প্রস্তত হুইয়া আসিল, এমন সময়ে শুনা গেল, মাইকেলের মৃত্যু হইয়াছে 
(১৮৭৩ শ্রীষ্টাব্, ২৯শে জুন, রবিবার, বেলা প্রায় ২টার সময়)। যাহাই হউক সম্প্রদায় 
নূতন নাট্যশালার “বেঙ্গল থিয়েটার” নামকরণপূর্বক ১৮৭৩ খ্রীষ্টান, ১৬ই আগই 
(১২৮* সাল, ১ল! ভাত্র) 'শমিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয় ঘোষণা করেন। কিন্ত 
*শশ্মিষ্ঠা নাটক অভিনয়ে সাফল্যলাভ করিতে ন! পারিয়া সম্প্রদায় বিশেষ চিস্তিত 
হইয়া পড়িলেন। 

এই সময়ে তারকেস্বরের মোহাস্ত ও এলোকেশী লইয়া! বাঙ্গালাদেশে একটা তুমুল 
আন্দোলন চলিতে থাকে । “বেঙ্গল খিয়েটার' এই হুজুগে 'মোহাস্তর এই কি কাজ? 
নাষক একখানি নাটকের অভিনয় ঘোষণা করেন। নাটকথানি বড়ই সময়োপযোগী 
হইয়াছিল। প্রত্যেক অভিনয়-রূজনীতে এত ভীড় হইত, যে স্থানাভাবে দর্শকগণ দলে- 
দলে হতাশ হইয়া ফিরিয়া বাইত । 



গ্রেট গ্াসান্তাল থিরেটারে'র উৎপত্তি 

এই সময়ে এক রাত্রি নগেক্রনাব বন্দ্োপাধ্যার ও ধর রাস হুর, শরীক কূবনযোহন 
নিয়োগী মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেঙ্গল থির়েটার' দেখিতে আ।দেন, কিন্ত এত ভীড় ষে 
তাহারা চারি টাকার টিকিট অ।ট টাকা দ্বিয়। কিনিতে চাহিয়া9 পাইলেন না। 
ভূবনমোহনবাবু ধনাঢ্য জমীদারের পুত্র; তখন পি-বিগোগ হওয়ায় বিপুল সম্পতির 
অধিকারী হ্ইক়্াছেন। টিকিট না পাইনা তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং 
ফিরিবার পথে বিন উগ্ভানের কোণে আপিয়! তিনজনে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন 
- একটা নৃতন থিয়েটার করিতেই হইবে । ভূবনঘোহন বাবুর অর্থে নগেন্্রবাবু এবং ধর 
দানবাবু, বিপুল উগ্মে কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হুইলেন। সিমলা-নিবালী মহেন্দ্র দ/সের, 
বগ্ডমান “মিনার্ডা বিচ্বেটার' যখন প্রতিষ্ঠিত, খালি জমী মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় 
পাচ বৎসরের জন্য লিজ লওয়৷ হইল। ধর্শদাসবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে 'লুইস থিমেটারে'র 
আদর্শে কাষ্ঠ-নিন্মিত রঙ্গালয় নির্শ/ণ করিলেন। ১৫৭৬-৭৭ গ্রীষ্টাবে লগুনে জেমস্ 
বার্ধেজ নামক জনৈক হ্ত্রধার-ব্াযবসাদী নট কাঠ-নিঙ্মিত রঙ্গালয় প্রথম নির্ধাণ করেন। 
প্রায় তিনশত বংসর পরে আমাদের ধর্দনাসবাবুও কলিকাতায় বাঙ্গালীর জন্ত প্রথম 
কা্ঠ-নিশ্মিত রঙ্গালয় নির্খাণ করিলেন। 

১৮৭৩ গ্রী্টাব, ৩১শে ডিসেঘর, শনিবার মহাসমরোছে “গ্রেট ন্তাসাগ্ত।ল থিধেটার" 
খোলা হয়। ইহার পাচ ম|স পূর্বে “বেল থিগ্নেটার" প্রতিষিত হয়। স্থতরাং সাধারণ 
বঙ্গ-নট্যশ।লাগুলির মধ্যে খোলার ঘর হইলেও বাটা নির্থাণ হিসাবে “বেঙ্গল 
থিয়েটারে'র নাম প্রথম উল্লেখযোগা । 

«ক।ম্যকানন নাটক লইয়া «গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটার খোলা হয়। হঠাৎ সেদিন 

থিয়েটারে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হওয়াঘ “কাম্যকানন' কিয়দংশমাত্র অভিনীত হুইয়াই 
বন্ধ হইয়া যায়। থিয়েটারের সম্মুখে 9৪: 116৮ হইতে হঠাৎ অ|গুন জলিয়। উঠে । 
দেওয়ালের গায়ে গ্যাঘবাক্পে চিমনি বসান হয় নাই, সে জন্ত উত্তাপের আর্বিক্যবশতঃ 
এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল। “গ্রেট ম্য।সান্য।ল থিয়েটারে'র স্বত্ব/ধিকারী শ্রীযুক্ত তৃবন- 
মোহন নিধোগী মহাশয় বলেন,- “থিয়েটারের বাহিরের মাথায় ঘড়ি দিবার ব্যবস্থা! 
কর! হইয়াছিল। তখন ঘড়ি তৈয়ারী না হওয়ায় সেই স্থানে ধর্্দাসবাবু একটা 
পিচবোর্ডে ঘড়ি কচিত্রিত করিয়া তাহার চারিপাশে লাল সালু দিয় বাহার করেন 
এবং তাহার পার্থে গ্যাসলাইট জালাইয়া দিয়াছিলেন। শক্রপক্ষের লোক আসিয়া 
লাঠি দিয়া খোচাইয়! সেই সালু গ্যামের মুখে লাগাইয়। দেয়। আগুন জলিয়! উঠিলে 
ছৈ-চৈ পড়িয়া যায়। দর্শকগণ প্রাণভয়ে বাছির হইল! পড়ে ।” যাহাই হউক বছলোকের 
সমবেত চেষ্টায় শীত অঙ্গি নির্ধাপিত হয়| “কাম্যকানন' আর অভিনীত হয় নাই। 
পরদিন ( ১৮৭৪ গ্রী, ১লা জানুয়ারী ) বেলভেডিয়ারে ৪0০5 81: উপলক্ষ্যে “গ্রেট 

ম্তাসান্তালের 'নীলদর্পণ নাটক অভিনীত হর্ন । অতঃপর সান্ন্যাল-ভবনে গগ্তাসান্তাল 
খিয়েটার' কর্তৃক অভিনীত দীনবন্ধুবাবুয় নাটকগুলির পুনরভিনয় করিয়া ইহার! 

১১৩ 



কবিবর মনোমোহন বন্থ মহাশয়ের 'প্রণক্মপরীক্ষা' নাটক প্রথম অভিনয় করেন। 
"অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ গ্রীতিলাভ করিলে সেরূপ অর্থসমাগম হয় নাই। 

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে “অম্বতব/জার পব্রিক/-সম্পাদক শিশিরকৃষমার ঘোষ 
মহাশয়ের বিরচিত “বাজারের লড়াই' নামক একখানি সাময়িক নাটক "গ্রেট স্তাসান্তালে' 
প্রথম অভিনীত নয় । কলিকাতা বিখ্যাত শীলেদের সহিত বাজার লইয়া হগ সাছেবের 
যে দাঙ্গা হয়, সেই ঘটন। লইয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছিল 

ইহার প্রায় দেড় মাস পূর্বে (২০শে ডিসেম্বর ১৮৭৩ শ্রী) 'বেঙ্গল থিয়েটারে” 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া বস্কিমচন্দ্রের “হর্গেশ- 
নন্দিনী' প্রথম অভিনীত হয়। থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শরচ্ন্ত্র ঘোষ মহাশয় জগৎ- 
সিংহের ভূমিকা গ্রহণে ঘোড়ায় চড়িয়! রঙ্গমথে। অবতীর্ণ হইয়া দর্শকগণকে চমত্কৃত 
করিয়৷ দিতেন।* “ছুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ও খুব জমিনাছিল এবং দর্শক-সমাগমও 
যথেষ্ট হইত । 

গগ্রেট স্থাসান্তাল থিয়েট।রে' ধর্শদাসবাবু প্রথমে ম্যানেজার এবং নগেন্দ্রন।থ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় ও তাহার জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভ্রাতৃদ্ধয প্রধান পরিচালক ছিলেন। 

যে সময়ে “গ্রেট ন্য।সান্তাল 'থিয়েটার” খোলা হয়, প্রায় সেই সময়েই গিরিশচন্ত্রের 
সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু হয়। মাননিক অশান্তিবশতঃ তিনি যে 
থিয়েটার খুলিবার প্রথম হইতে ছিলেন না, ইহাই প্রধান কারণ নহে। বস্ততঃ ধর্মদাস- 
বাবু এবং নগেন্দ্রবাবুই ভূবনমোহনবাবুকে থিয়েটার করিবার নিমিত্ত প্রথমে উত্তেজিত 
করিয়াছিলেন, তাহাদের বিশেষরূপ উৎসাহেই পিতৃহীন ধনাঢ্য কিশোরবয়স্ক ভুবন- 
মোহনবাবু বনু অর্থব্যয়ে নৃতন নাট্যশাল! নিন্মাণ করেন এবং তাহাদের মতানুযায়ী 
চলিতে থাকেন। গিরিশবাবুর সহিত তাহাদের কোনওকসপ অকৌশল ছিল না । তবে 
নগেন্দ্রবাবু প্রভৃতির কতকটা ভরসা ছিল, গিরিশচন্দ্রের সাহায্য না লইয়াও তাহার! 
থিয়েটার চালাইতে পারিবেন। কিন্তু প্রথমেই “কাম্যকানন' অভিনয়ে অকৃতকার্য 
হইয়া ইহারা অনেকট। ভগ্নে্দাহ হইয়া পড়েন। মাসাবধি পুরাতন নাটকাভিনয়ে 
থিয়েটার চালাইয়া যখন তাহার! দেখিলেন _ থিয়েটারের বিক্রয় ক্রমশঃ কমিয়া 
যাইতেছে এবং “বেঙ্গল থিয়েটার" “ছুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিয়া! স্যশে এবং প্রচুর 
অর্থাগমে দিন-দিন স্থগ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে, তখন তাহার] আর নিজ শক্তির উপর 
নির্ভর ন! করিয়া গিরিশচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন । 

* বজমঞ্চের উপর ঘোড়! বাহির কর।-শরৎবাবুই প্রথখ প্রবপ্তিত করেন। এ নিমিত্ত বেঙ্গল 
ধিয়েটারে'র পীটফরম আগাগোড়া মা্টার ছিল, মাঝে খানিকট। তক্তা বসান থাকিত মাত্র। 
শরৎবাবু একজন বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার ছিলেন। প্রতিভাশালিনী প্রবীণ অতিনেত্রী গীনতী বিনোদিনী 
দামী বলেন, -পআমরাও দেখেছি, ষ্টেজে ঘোড়া! বেরিয়ে ছক্ট,মি কচ্চে, কিন্ত যেই শরৎবাধু ঘোড়ার 
গায়ে হাত দিলেন, অমনি সে শাস্ত শিট, ধেন কিছুই জানে মা। শরতবাবৃর একট! সখের টাট্ট 
ঘোড়া) ছিল । তিনি সেই ঘোড়ায় চড়ে ঠাদের বাড়ীতে একতলা থেকে দি'ড়ি তেজে তেতালায় ঠাকুর 
মধের সামনে পিগ্নে ঈাড়াতেন। জার ভার দিদিব! ঠাকুরের গ্রসাদী কলমূল ধোড়াকে খেতে দিতেন ।” 
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সুণালিনী' অভিনয় 

“গ্রেট ন্তাসান্তাল' সম্প্রদায় কর্তৃক অগ্ররুদ্ধ হইয়া গিবিশচন্ত্র অবৈতনিকভারে 
বস্কিমচন্দ্রের 'মবণালিনী' নাটকাকারে পরিবস্তিত করিয়া দেন, এবং স্বয়ং পণুপতির: 
ভূমিকাভিনয়ে শ্বীকৃত হন। ১৮৭৪ শ্রী, ১৪ই ফেব্রুয়ারী, “গ্রেট ন্যাসান্তালে' "মৃপালিনী'র 
প্রথমাভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতাগণের নাম :- 

পশ্ুপতি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

ঘযীকেশ অর্দেম্দুশেখর মুত্তকী | 
হেমচন্তু নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যা। 
দিখ্বিজয় প্ীঘুক্ত অমৃতলাল বন্থ। 
ব্যোমকেশ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু )। 
মাধবাচার্য্য মতিলাল স্থুর। 
বখতিয়ার খিলজি মহেন্দ্রলাল বন্থ। 

জনার্দন রাধাপ্রসাদ বসাক । 

মৃণালিনী বসন্তকুমার ঘোষ । 
গিরিজায়। আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
মনোরম। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় । 
মণিমালিনী মহেন্দ্রনাথ সিংহ । 

প্রত্যেক ভূমিকাই ইযোগ্য অভিনেতাগণ কতৃক অভিনীত হওয়ায় নাটযামোদিগণ' 
'মণালিনী' অভিনয় দর্শনে অতীব আনন্দলাভ করিয়াছিলেন । পশুপতির ভূমিকাভিনয়ে 
গিরিশচন্দ্র অতভুত অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহনবাবু বলেন, 
“যে দৃশ্টে পশুপতি মনোরমা'র মুখে পরিচয় পাইলেন, ইনিই কেশবের কন্যা ও তাহার 
পরিণীতা৷ ভার্য), সে দৃশ্তে পশুপতি-বেশী গিরিশচন্দ্র তৎকালীন ব্দনমগ্ুলের অপূর্ব 
পরিবর্তন -_ এখনও যেন চক্ষে সম্মুখে দেখিতেছি ;- তাহার কঠম্বরের সেই বিচিত্রতা__ 
এখনও যেন কর্ণ-পটাহে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মুখে বলিয়া তাহ ঠিক বুঝান যায় না। 
যে সময়ে মুসলমান পরিচ্ছদ-পরিহিত পঙ্জপতি বিংন্মা সৈ্যবেরিত হইয়া রাজপথে 
চলিয়াছেন, সে সময়ে পশুপতির সেই উদ্মাঘ অবস্থা _ মধ্যে-মধ্যে জ্ঞানসঞার _ গিরিশ- 
বাবু অতি আশ্চধ্যভাবে দেখাইতেন - মন্তরমগ্ধের ন্যায় দশকগণ সেই অলৌকিক অভিনয় 
দেখিতেন।, 

নাট্যাচাধ্য অমৃতলালবাবু বলেন-“নাটকের শেষ দৃশ্যে সেই অগ্নিরাশির মধ্যে 
অষ্টভূজ! মু্ি আলিঙ্গনে গিরিশচন্জের অদ্ভূত অভিনয়-নৈপুণ্য দর্শনে আমরা পর্যযস্ত 
অভিভূত হইয়। পড়িতাম - দর্শক তো! দূরের কথা 1” 

সার্্যাল-ভবন হইতে '্ম্াসান্তাল থিয়েটার, উঠিয়া! যাইবার পর নাট্যাচাধ্য 
অর্ধেন্দুশেখর গ্রায়ই মফঃম্বলে ঘুকিয়া বেড়াইতেন, মধ্যে-মধ্যে কলিকাতায় আনিয়া 
আব চলিয়া! যাইতেন। “গ্রেট স্তাসাগ্তাল ছিয়েটার' যেদিন খোল! হয়, লেদিন তিনি, 
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নিমন্ত্রিত দর্শকরূপে থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছিলেন। মালিনী” নাটক খুলিবার' 
পূর্ষ্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু-বাদ্ধবদের অন্থরোধে অল্লদিনের জন্য থিয়েটারে 
যোগদান করেন এবং হ্ববীকেশের ভূমিক! গ্রহণ করিয়া আবার রঙ্গম্চে অবতীর্ণ হন। 
মনোরমার.ভূমিক1 শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন 
যে গিরিশচন্দ্র ্বণালিনী'র বিজ্ঞাপনে লিখিয়া দিয়াছিলেন, - «0,০০1 - 1901. €০ 

02 11017010008, 212 10005 26 61০ 8০.” যাহাই হউক বেঙ্গল থিয়েটারে? 

অভিনীত “ছুরগেশনন্দিনী'র ন্তায় 'গ্রেট স্যাসান্তাল থিয়েটার'ও 'ম্বণালিনী” অভিনয়ে 
যথেষ্ট গৌরবলাভ কবিয়াছিল। 

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লঙ্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেন্তা কিরণচন্তর' 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্বে “বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন। তাহার 
নিকট হইতে গিরিশচন্দ্র কর্থক নাটকাকারে গঠিত "মণালিনীর পাুলিপি পাইয়। 
“বেঙ্গল থিয়েটার+ সম্প্রদায়ও ইহার পর বছকাল ধরিয়৷ এই নাটকের অভিনয় করেন। 
কিরণবাবু পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিতেন। গোলাপস্থন্দবীর গিরিজায়ার গান 
শুনিবার নিমিত্ত বছ দর্শকের সমাগম হইত। 

গিরিশচন্দ্র যে সময়ে (১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ) মণালিনী' নাট্যাকারে পরিবন্তিত করেন, 
তখন পর্যন্ত তিনি শ্বয়ং কোন নাটক রচনা করেন নাই। আমরা "মবণালিনী' হইতে 
গিরিশচন্দ্রলিখিত ছুইটী দৃশ্তের কিয়দংশ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিলাম। এতৎ 
পাঠে পাঠকগণ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গিরিশচন্দ্র রচনাশক্তির পরিচয় পাইবেন। 

[ বঙ্িমচন্দ্রের ম্বণালিনী' ধাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহাদের স্মরণ থাকিতে পারে 
যে, নবদ্ধীপাধিপতি বৃদ্ধ লক্ষণ, সেনের ধর্মাধিক।র পশুপতির সহিত মুসলমান সেনাপতি 
বখতিয়ার খিলজির এইরূপ ষড়যন্ত্র হয় যে, পশুপতি যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকিলে বখতিয়ার 
নবছীপ অধিক1র করিয়া তাহাকে বঙ্গ-সিংহাসনে বসাইবেন। পশুপতির এই বিশ্বাস- 
ঘাতকতা ও শ্বদেশপ্রোহিতার ফলে বখতিয়ার নিব্বিবাদে বঙ্গ-সিংহাসন লাভ করিলেন 
বটে, কিন্ত নিজ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন না। পরস্ত পশুপতিকে বলিলেন, “যে 
অবিশ্বাী_সে নরাধম কখনও সিংহাসনের উপযুক্ত নয়। এক্ষণে তুমি বন্দী ।” 

এই সময় কারারুদ্ধ পণুপতির মনে যে আক্ষেপের ঝড় উঠে, তাহারই চিত্র 
গিরিশবাবু এইভাবে ফুটাইছেন :- 

প্রথম দৃষ্ঠ 
( ধর্থ অন্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক ) 

কারাগারে _ পশুপতি 

পশুপতি। রাজ্যনাশ কারাবাস - কর্মদোষে আমার সকলই উপস্থিত। কিন্ত 
আমি কেমন করে মনোরমাকে বিস্বত হব! মনোরম, তোমার জন্ত সব, তোমার 
কথা ন! শুনে আমি সব হারালুম। কিন্তু তোম! হার! হয়ে কি পণুপতি জীবনধারণ 
করতে পারে? কে বলে- পৃথিবী ছুঃখময়। পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে যে. 
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পঞ্জপতিকে গীড়িত করতে পারে? নরক-বস্ত্রণা, উদয় হও] পন্তপতির পাপের 
শান্তি বিধান কর। নরকে কি এরূপ শান্তি আছে -পণুপতির উপযুক্ত শান্তি কি নরকে 
আছে? আমার অভ্তঃকরণ অপেক্ষা! কি নরক ভীষণ? শত-শত নরক একত্রিত কর 
আমার অস্তঃকরণের নিকট তারা পরাত্ত হবে। আম্মীয়-্বজন-শোনিতে চরণ 
প্রক্ষালন করেছি তথাপি কি পশুপতির হাদয়ে দ্রেহের উদয় হয়? ন্েহ, তুমি বৃক্ষ 
শাখা অবলম্বন কর - পাধাণে বাস কর--পশুপতির হৃদয়ে ক্তোমার স্থান নাই। 

(মহম্মদ আলীর প্রবেশ) 
মুসলমান, আবার তুমি কি প্রিয় সম্ভাষণ করতে এসেছ? একবার তোম।র প্রিয় 

সম্ভাষণে বিশ্বাস করে এই অবস্থাপন্ন হয়েছি, বিধশ্বীকে বিশ্বাস করবার প্রতিফল 
পেয়েছি, এখন আমার মৃত্যু সংকল্প আর তোমাদের কোন প্রিয় সম্ভাষণ শুনব না । 

দ্বিতীয় দৃশ্য 
তাহার পর পশুপতিকে মুসলমান-পরিচ্ছদ পরাইয়]! যে সময়ে মহম্মদ 

আলী ও মুসলমান সৈগ্গণ রাজপথ দিয়! চলিয়াছে সে 
সময় বিকৃত-মস্তিষ্ক পশুপতি বলিতেছেন :] 

পশুপতি। আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ-_ রাজা জন্মেজয়ের মত 
আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবণ হওয়া উচিত। মহাভারত শ্রবণে তার চন্ত্রাতপ শ্বেতবর্ণ 

হইয়াছিল, আমার চন্দ্রাতপ কষ্ধবর্ণই থাকবে । শত-শত মহাভারত শ্রবণে শ্বেতবর্ণ 

হবে না। 

মহম্মম আলি। আপনি পাগলের মত কি বলছেন। যাহবার হয়ে গিয়েছে, 
দুঃখ করলে আর ফিরবে ন1। 

পশুপতি। মন্ত্রীবর, বল দেখি পা রাখি কোথায়? এই দেখ, ভ্রাতৃবর্গের শোণিতাক্ত 
চরণের ভার যেদিনী আর বহন করতে পাচ্ছে না। মেদিনীরই বা অপরাধ কি? 
চারি যুগ হতে মনুষ্যের বাস, _ এখন বুদ্ধ হয়েছেন, অর বহন করতে অসমর্থ । 

১ম সেম্ভ। একি পাগল হল নাকি ? 
পশুপতি। লক্ষণ সেন, তুমি বুদ্ধ ও অকর্মণ্য। তোমাকে পদচ্যুত করায় আমার 

পাপ নাই। তিরস্কার করবে?-কর- সহ করব। পস্তুপতির হৃদয়ে সব সয়- 
পশুপতির হাদয়ে অসহাও সহ্ হয়। 

২য় সন্ত । হা! হতভাগ্য! 
পশুপতি। মহারাজ! মহারাজ কে?-মহারাজ তে। আমি। লক্ষণ সেন, 

তোমার মুখ-কাস্তি মলিন কেন? এতেকি আমার দয়ার উদ্রেক হয়? তোমার 
গ্তায় শত-শত ব্যক্তির ছিপ মস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাসনে আরোহণ করতে 
পঞ্জপতির হৃদয় কুষ্টিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ- জানু পর্ধ্যন্ত শেণিত দেখ১-- 
ব্বাজপথে দেখে এস - শোপিত-মতরোত ভাগীরগীতে গিয়ে পড়ছে । 

মহম্মদ । এই দুর্ভাগ্যকে কি করে নিয়ে যাই। 
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পশুপতি। মৃস্ত্রীবর ওকে ডাক। লক্ষ? সেন, কফেয়-কের-উপায় নাই, উপায় 
খাকলে ফিরতেম। আমার মন্তক দিলে যদি উপায় হয়, এই দেই দিতে প্রস্তত 
আছি। 

মহন্মদ। (দ্বগত) কিকরি! “রাজা” বলে সম্বোধন করে দেখি, যদি আমার 
সঙ্গে আমে। (প্রকাহ্ে) মহারাজ, চলুন নৌকা প্রস্তত । 

পশ্তপতি। কে ভাকে- কাকে ডাকে? 
মহম্মদ । আসন, নৌকা! প্রস্তত। 
পশুপতি। মন্ত্রীবর, বিশ্বকম্মা আমার সিংহাসন আনছে । দেখ দেখ- যম কেমন 

পুরোহিত, সেই আমার অভিষেক করবে। দেখ- মস্তকশূন্ত প্রজাগণ কেমন আহ্লাদে 
স্বত্যু কচ্চে | ছত্রধারী, ছত্র ধর । মনোরম! মনোরম! - আহা সিংহাসনের বাম- 
পার্থখে মনোরম। কি অপূর্ব শোভ। ধারণ করেছে ! 

১ম সৈন্য । বোধহয় আমাদের কথ! বিশ্বাস কচ্ছে না । 

মহন্মদদ। (ত্বগত ) না, আমার কথায় বিশ্বাস করেই এর এই দশ! হয়েছে। 
( প্রকাশে) আমার কথা বিশ্বাম করুন, আপনার প্রাণরক্ষার জন্ত নৌকা প্রস্তত, 

] 

পশুপতি। বিশ্বাম-কাকে বিশ্বাস? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য? লক্ষণ সেন 
আমাকে বিশ্বাস করেছিল,- পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না। 

মহন্সৰ। মহাশয়ঃ। আপনি আপন অবস্থ। ভূলে যাচ্ছেন। 
পশুপতি | হা: হাঃ হাঃ হাঃ -তুই কে ?- মুসলমান । রক্ষক একে বধ কর। হাঃ 

হাঃ হাঃ-এ যে আমার সিংহাসন আসছে,-দেখ দেখ-সিংহাপন আম|কে 
ডাকছে! 

মহম্মদ । (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! পশুপতির গৃহে কে অস্থি 
দিলে? বোধহয়-_ সৈন্যের! লুট করতে-করতে অগ্মি দিয়েছে । 

পশুপতি। মন্ত্রীর, প্রজার এদিকে আসছে কেন? তাদের বল-আজ 
অভিষেক নয়- অধিবা। মনোরমা কোথায়? মনোরমা যে আমার সঙ্গে অধিব।স 
করবে। মনোরম! কোথায় গেল? এটা, কোথায় গেল? আমার গৃহে আছে। 
€ গযনোদ্যোগ ) 

মহম্মদ | (পশুপতিকে ধরিয়! ) তোমার গৃহ কোথায়? এ দেখ, সৈন্যের! তোমার 
গৃহে আগুন দিয়েছে। 

পগুপতি। (সচকিতে) মনোরম। যে গৃহে আছে! ছাড়-ছাড়-- ( মহম্মদ 
আলীর ইঙ্গিতে সৈম্যঘ্বয়ের পশুপতির উভয় হত্ত ধারণ )। 

মহম্মদ। তুমি বন্দী। তোমাকে কারাগারে নিয়ে যাব। 
পশ্তপতি। এা বন্দী 1 স্থির হও, ছাড়_আমি য্যচ্ছি। জীবন স্বপ্পের ন্ায় 

স্মরণ হচ্ছে । ছেড়ে দাও- ছেড়ে দাও- 
মহম্মদ। বোধহয় জান হয়েছে। 
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পশ্ডপতি। (অদূরে ম্বীয় ভবন দর্শন করিয়া! ) এ কি আমার গৃহ? 
মহম্মদ । হ্যা- তোমার গৃহ | 
পশুপতি। হ্যা, আমারই গৃহ বটে। আগুন দিয়েছে (সহস! উন্মতাবন্থায়) 

মনোরম! যে গৃহে আছে, ছাড় - ছাড়--( সবলে হাত ছাড়াইয়! ধাবিত হইলেন )। 

“ম্ণালিনী” অভিনয়ের পরে গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পুনরায় নাটকাকারে গঠিত হইয়া 
বঞ্কিমচন্দ্রের “কপালকুগ্লা ৪ঠা এপ্রিল (১৮৭৪ গ্রী) "গ্রেট ন্যাসান্তাল থিয়েটারে 
অভিনীত হুয়। পাঠকগণের শ্মরণ থাকিতে পারে, ১৮৭৩ তরী, ১*ই মে তারিখে রাজা 
রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে “ন্াসান্তাল থিয়েটার' কর্তৃক “কপালবুগুলা' প্রথমাভিনীত 
হইয়াছিল। 

নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অম্বতলাল বস্থ মহাশয় বলেন,-“নগেনবাবু দেখিতে যেরুপ 
সুপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ একজন উৎকৃষ্ট নট ছিলেন। নবকুমারের ভূমিকা! তিনি অতি 
যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন । মতিলাল স্থুরের কাপালিকের ভূমিকাভিনয় 
অতুলনীয় হইয়াছিল। 'নীলদর্পণে' তোরাপ এবং “কপালকুগুলা"য় কাপালিকের 
অভিনয়ে এ পর্য্যন্ত কেহই তাহাকে অতিক্রম করিয়! যাইতে পারেন নাই। কপাল- 
কুগুলার অধ্িনয়ে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এবং মতিবিবির অভিনয়ে বেলবাবু 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। সে সময়ে প্রত্যেক নাটকের প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের 
ভূমিকাগুলি ক্ষেত্রবাবু ও বেলবাবুর একচেটিয়া ছিল। মিষ্ট পার্টের অভিনয়ে ক্ষেত্রবাবু 
এবং একট্র ঝাজাল পার্টের অভিনয়ে বেলবাবু অদ্বিতীষ ছিলেন ।” 

১১৬ 



একবিংশ পরিচ্ছদ 

আবার ছুঃসময় -পত্বী-বিয়োগ ইত্যাদি 

ত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের পুনরায় ছুঃসময় উপস্থিত হয়- আবার নিদারুণ 

অশান্তি দেখা দেয। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষীরোদচন্দ্রের মৃত্যুর কষেক মাস পরে গিরিশচন্ত্রের 

তৃতীয় ভগিনী রুষ্ণভাবিনী ও্ঠব্রণ গীড়ায়, মাঘ মাসে ভীমাষ্টমীর দিবস চক্পিশ বৎসর 
বয়ক্রমে পরলোকগমন কবেন।* 

গিরিশচন্দ্র পত্রী দীর্ঘকাল স্থতিক! রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। পীড়া উত্তরোত্তর 

রৃদ্ধি হইতেই থাকে। এই সময় তাহার অফিমেও গোলযোগ উপস্থিত হয়। ষোড়শ 

পরিচ্ছেদদে বলিয়াছি,- মিঃ আ্যাটুকিন্সনের সহিত ব্যান্ক্রপ্ট সাহেবের বনিবনাও 

হইত না । শেষে বড় সাহেব বিবক্ত হইয়া ব্বদেশে চলিয়া যান। নিজ ওদ্ধত্যবশতঃ 

ব্যান্ক্রপ্ট সাহেবও অধিকদিন অফিস চালাইতে পারেন নাই।_ এই সময়ে অফিদ্ 

£ফেল' হইবার উপক্রম হয় । 
দুঃসময় ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। গিরিশচন্দ্রের বিবাহের দিন যে অধ্ি 

তাহার বাটীব সন্গিকট পর্য্যন্ত আসিয়৷ নিরস্ত হইযাছিল, সেই অগ্নি যেন আবার জাগিয়া 

উঠিয়া গিরিশচন্দ্রের সংসার বিপর্ধ্যস্ত করিল। 

গিরিশচন্দ্র পত্রীর স্থচিকিৎসার নিমিত্ত অধিকতর মনোযোগী হইলেন। দিবসে 

অকিস যাইতেন মাত্র রাত্রে থিয়েটার যাওযা বন্ধ করিলেন । রোগীর তত্বাবধান 

করিয়া অবশিষ্ট সময় গ্রস্থপাঠে নিবিষ্ট থাকিতেন। পড়িতে-পড়িতে কোন-কোন দিন 

সমন্ত রাত্রি কাটিয়। যাইত, কখন প্রভাত হইত-- তাহাব হুশ থাকিত না। এই সময়ে 

তিনি মহাকবি সেক্সপীয়রের 'ম্যাকৃবেথ নাটকের বঙ্গানুবাদ করিতেছিলেন | 1 

ক বংশ-পরিচয়ে পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন. কলিকাতা: শ্তামপুকুরে স্প্রসিদ্ধ মল্িকদের বাটীতে 

ইহার বিবাহ হইযাছিল। মৃত্যুকালে ইনি ছুইটা পুত্র ও তিনটা কন্যা! রাখিয়া যাল। পুনের নাম 

ব্রজেন্্রক্ ও লগেন্্রকুক্। কয়েক বৎদর গত হইল, উ্ভষ ত্রাতারই মৃত্যু হইয়াছে। ব্রজেলাবাবুয় 

চারি পুত্র -মনীল্র কফ, সতেন্্রকৃক, দলিনেত্রকৃঞ। ও নবগোপাল। নগেক্বারুর পাঁচ পুত্র-লালগোপাল, 

জয়গোপাল, প্রগোপাল, বছুগোপাল ও নৃতাগোপাল। কন্যা তিনটার নাম-কৃষবিদোদিনী, কুক- 

প্রকাশিনী, এবং কৃষ্তপ্রমোদিনী। 

1 ইতিপূর্বে ( ১৪ই অক্টোবর ১৮৭৪ খ্রী) হেয়ার স্কুলের ছেডমাকটার হনলাল রায়-প্রনীত 'র্রপাল 

মক একখানি দাটক “গ্রেট স্তাসাতালে' জভ্িনীত হয়! এই নাটকথানি মহাকবি সেজসপীয়দের 

“ম্যাকৃবেধ' নাটক অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল । 
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এইরূপে প্রায় এক বৎসর গত হইতে চলিল, কিন্তু গিরিশচন্জের সহ্ধন্থিণীর 
আরোগ্যের লক্ষণ কিছু দেখা গেল লা। বছ অর্থব্যয়ে স্থৃচিকিৎসার ত্রটী হুইল না, 
কিন্ত পীড়া ক্রমশঃই কঠিন হইয়। উঠিল। চিকিৎসকগণ আশ। ত্যাগ করিলেন। 
১২৮১ সাল, ১*ই পৌষ (১৮৭৪ গ্রী, ২৪শে ডিসেম্বর ) পুত্র ও কন্ার পালনভার 
পতির হস্তে সমর্পণ করিয়া সাধবী সতী সংসার হইতে শেষ বিদায়গ্রহণ করিলেন। 

ত্রিশ বৎসর, নয় মাস বয়ংক্রমে গিরিশচন্দ্রের পত্বী-বিয়োগ হয়। প্রথমে তাহাকে: 
তাদৃশ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ক্রমে সেই শোক গাচ হইয়া! তাহাকে 
দিনদিন অধিকতর আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। পরম শাস্তিদাত1 পরমেশ্বরের পদে 
আত্মসমর্পণ করিয়া, হতভাগ্য মানবের শোকসন্তপ্ত হ্বদয় যে কথফিৎ শাস্তিলাভ করে,-_ 
নিরীশ্বরতা-প্রভাবে গিরিশচন্দ্রের সে সাত্বন! ছিল না । আবার এই সময় আযাট্কিদ্সন 
কোম্পানীর অফিস ফেল হওয়ায়, কাজকর্থে মন দিয় যে ক্ষণিক শোক তুলিয়া 
থাকিবেন, সে স্থযোগ পর্য্যন্ত রহিল না। কবিবর টেনিসন বলিয়াছেন :- 

“80৮, 101 002 80091661168 2100 01810, 

4৯ 056 হা 0968501:50. 181078086 1165 ) 

176 880 01901081010 23210152 

[115 0101] 17815001035, 11001010116 108.) ” 

মাদকে যেমন তীত্র দৈনিক ঘন্ত্রণাব ক্ষণিক নিবৃত্তি হয়, ছন্দোময়ী ভাষা রচনার 
প্রয়াস তেমনি তীব্র মর্-বেদনায ও মানসিক অশাস্তিতে মানবকে ক্ষণিক আত্মবিস্থৃতি 

' প্রধান করে। ক্ষণিক আত্মবিশ্বতিলাভের আকাঙ্ষায় গিরিশচন্দ্র কবিতা লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। এইসকল কবিতাপাঠে তাহার তৎকালীন শোকপূর্ণ হৃদয়ের করুণ 
পরিচয় পাওয়। যায়। “আজি” নামক কবিতায় তিনি লিখিয়াছেন :- 

“তিন-দশ পূর্ণকায় অতীত যৌবন, 
তিন-দশ পূর্ণ কায়, জীবন-প্রবাহ ধায়, 

মহাকাল মহার্ণৰ সহ সম্মিলন । 

শৈশব স্থখের শ্বপ্ন নাহিক এখন, 
যৌবনে ঢালিয়ে কায়, পেয়েছি গ্রমদায়, 

মলে কি তুলিব হায় প্রথম চুম্বন !” 

'কুজ্রপাল' নাটক জভিময়ের পর একদিন গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহার হেয়ার স্কুলের সহপাঠী, 
ভূতপূর্বব হাইকোর্টের জজ পণ্ডিতবর বসায় গুরুদান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তখন 
তিদি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন। কথায়-বথায় 'গ্রেট ন্তাসান্যাল থিয়েটারে? 'কুত্রপাল+ নাটক 
অভিনয প্রসঙ্গে 'ম]কবেধে'র কথা উঠে। ওুরুদাসবাবু বলেন, সেক্সপীয়রের নাটকগুলির বঙ্গানুবাদ 
হুইলে বঙ্গভাবায় পুষ্টি সাধিত হয়, বিস্ত তাহা! বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এই 'ম্যাকৃবেখ' নাটকের 
ভাকিনী(10০)দের ভাবায় জনুবাদ। পাঠকগণগ জ্ঞাত আছেন, ইহার বহুপুর্বব হইতেই খিরিশচন্ 
ইংরাজী কবিতার বঙ্গানুবাদ করিস! খাকিতেম। গুরুদাসব'বৃর সহিত এই কথাবার্তার পয় ওৎহক্য- 
বশতঃ তিনি 'ব্যাকৃবেখ' মটকেয় অনুবাদ করিতে আরস্ত করেন। 
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এই সময়ে যে কয়েকটী কবিত। রচিত হইয়াছিল, তাহার সকলগুলিতেই হতাশের 
দীর্ঘতবাস বহিতেছে, হৃদয়ের রুদ্ধ রোদন-ধারা উথলিয়া উঠিতেছে। সখের স্বদ্প 
ভাঙগিয়াছে, সংসারের আলোক নিভিয়াছে, সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের আলোকও অস্তহিত 
হইয়াছে; এখন একমাআজ আশ্রয় অন্ধকার! কবি অন্ধকারকে সম্ভাষণ করিয়। 
বলিতেছেন :- 

“তোমায় জানে না নরে, তাইত তোমারে ডরে, 
অসময় তুমি সখ! কেহ নাহি আর,- 

একক বাদ্ধবহীন, আশার উচ্ছাস লীন, 
হদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার, | 

জলে শুধু স্থিতি চিতে চিতানল প্রায়, 
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।” 

এই “আধার” কবিত সম্বন্ধে বঙ্গভাষার বিখ্যাত লেখক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
বলিয়াছিল্েন, -“আধারের ন্যায় কবিতা পৃথিবীর যে কোনও ভাষায় রচিত হইত, 
তাহার গৌরববর্ধন করিত।” 

কিছুদিন পরে কিঞ্চিৎ গুকৃতিস্থ হইয়া তিনি ফ্রাইবার্জার এণ্ড কোম্পানীর অফিসে 
প্রবেশ করেন। উক্ত অফিসের মাল খরিদের কাধ্যভার লইয়া তাহাকে ভাগলপুরে 
যাইতে হয়। ভাগলপুর হইতে বহু গ্রামে গিষা তাহাকে মাল খরিদ করিতে হইত । 
সেই আত্মীয়-্বজনহীন সদর প্রবাসে তিনি অবসরমত প্ধুতুরা” “গিরি”, “চাতক” 
“টশশব-বাদ্ধব”, “হলদিঘাটের যুদ্ধ” প্রভৃতি আরও কতকগুলি কবিতা লিখিয়/ছিলেন। 
সেই কবিতাগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে এখনও তাহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ 
হইতে সেই দীর্ঘশ্বাস উঠিতেছে, এখনও সেই শোকাশ্র ঝরিতেছে ! কিন্তহ্বদয়ের অতি 
নিভৃত স্থানে একটা নৃতন আকাঙ্া জাগিয়! উিতেছে। জড় জগৎ যতই সুন্দর হউক, 
সে জড় মানব-হৃদয়ের বেদন। বুঝে না। ব্যথিত হৃদয় যে সহাম্ভূতি অন্বেষণ করে, 
জড় সে সহানুভূতি দিতে অক্ষম। অত্যই কি এ জড়ের অন্তরালে কিছু আছে? 
ব্যাকুল হাদয়ে কবি ধুতুরাকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন, _ 

“ত্যজিয়ে সংসার সার করেছ শ্মশান, 
যার লাগি অনুরাগী, হইয়াছ সর্বত্যাগী, 

দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান 7” 
ভাঁগলপুরে থাকিয়৷ অফিসের কাধ্যে এবং অবকাশমত কবিতাদি রচনায় গিরিশ- 

+ এই কবিতাগুলি বহুকাল পরে 'নলিনী' নাষে মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। 
শহলদিখাটের যুদ্ধ” কবিতাটা এত হুল্দর হইয়াছিল যে হুবিখ্যাত সাহিত্যিক খব্গায় অক্ষঃচন্ত্র সরকার 
মহাশয় তাহার £সাধারবী' পত্রিকায় উক্ত কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধত করিয়া! লিখিয়াছিলেন,-০এন্সপ 
গভীর শোকপূর্ণ কবিতা! বঙ্গভাব,য় বিরল ।" স্ত্ী-বিধোগের পূর্বে গিরিশচন্্র যে সকল কবিতা, গীত, 
ইংয়াজীর অনুযাদ ব। পুস্তক রচন! করিয়াছিলেন এবং অপ্রকাশিত অবস্থায় ঠাহার নিকট রক্ষিত ছিলি, 
সেগুলি নিদারুণ শোকজদিত অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় নষ্ট হইয়া! যায়। 
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চন্ত্র কিছুদিন অনেকট। শাস্তিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তখনও তাহার হুঃদমর 
দুর হয় নাই। ভাগলপুক হইতে কলিক।তা আসিবার পূর্বদিবস তাহার বখাসর্ববন্য 
চোরে লইয়। যায়। পরিধেয় বস্ত্র বাতীত আর কিছুই ছিল না। ভাগলপুরে তখন 
তাহার এক প্রতিবাী থাকিতেন, নিরুপায় হুইয়া গিরিশচন্দ্র তাহার নিকট গিয়। 
দশটা টাকা খণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভগ্রলোকটা তাহাতে উত্তর দেন,-“তোমায় 
দশ টাক! ধার দিতে পারি না, পাচ টাকা দান করিতে পারি।” তধন আর উপায় 
কি? সেই ভিক্ষার দান লইয়! গিরিশচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। তিনি বলিতেন, "অতি 
ছুঃখেও সহজে আমার চক্ষে জল পড়ে না, কিন্তু এই ভিক্ষা! গ্রহণ করিতে অশ্রপাত 
হুইয়াছিল।” 

পরে ভগদ্রলোকটা যখন কলকাতায় আসেন, গিরিশচন্দ্র টাকা কয়টা ফিরাইয়! দেন। 
ফিরাইয়া দিবার সময় ভদ্্রলোকটী বলিয়াছিলেন, -"তেমাকে তো এ টাক! দন 
করেছি।” গিরিশচন্দ্র বলিতেন,-“এ কথার উত্তর আমার জিহ্বায় আসিম়াছিল; 
কিছু যেরপেই হউক _ উপরুত হইয়াঁছি। কিছু ন! বলিয়! টাকা পাঁচটা তাহার কছে 
বাখিয়! নমস্কাবপূর্বক চলিয়া অ।সিলাম।” 

ই।, 



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ _নৃতন অফিস 

ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্র ফ্রাইবাঞ্জার 
(কোম্পানী অকিসের কণ্ম পরিত্যাগ করেন। বিদেশগমন ইত্যাদি নানা কারণে উক্ত 
অফিপের কার্য তাহার মনোনীত হয় নাই, এবং তীহার মানসিক অবস্থাও তখন পর্ধযস্ত 
ভাল ছিল না। 

, স্থব্খ্/ত “অমৃতবাজার পত্রিক-সম্পাদক স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় 
তাহার একজন বিশিষ্ট সুহাদ ছিলেন। শিশিরবাবুকে সকলেই পরম বৈষব, স্বদেশভক্ত 
এবং তেজন্বী সম্পাদক বলিয়াই জানেন, কিন্তু বঙ্গীয় নাট্যখালার শ্রবৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত 
তিনি যে প্রথম হইতেই একজন প্রধান উৎসাহদাতা ও উদ্যোগী ছিলেন; এবং অভিনয় রথে 

স্বয়ং নাটক পর্য্যন্ত রচনা করিয়া দিয়াছেন, ইহ! বোধহয় অল্লসংখ্যক পাঠকই জানেন। 

বঙ্গ-রঙ্গভূমি তাহার অক্ষয়-স্থৃতি চিরদিন বক্ষে ধারণ করিয়া গৌরবান্বিত। হইবেন । 
তহারই উৎসাহে গিরিশবাবু “অমৃতবাজার পত্রিকায় মধ্যে-মধ্যে প্রবন্ধাদিও 

লিখিতেন। ফ্রাইবাজ্জার কোম্পানীর অফিসের কন্ম পরিত্যাগ করিবার পর শিশির- 

বাবুর অগ্থরেধে তিনি ১৮৭৬ শ্রীষ্টাবে ইপ্ডিয়ান লিগের হেড ক্লার্ক ও কেশিয়ারের 

পদ গ্রহণ করেন। ছোটলাট টেম্পেল সাহেবের স্বায়ত্বশাসন-প্রথা প্রবর্তনের সময়, 

ইত্ডিয়ান লিগ নামে একটা সাধারণ সভা! গঠিত হয়। এখানে প্রায় এক বৎসর কাধ্য 
করিয়া গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর অফিসে বুক-কিপার হইয়! প্রবেশ করেন। 

ইত্ডিয়ান লিগে কার্য করিবার সময় ইনি দ্বিতীয়বার দ্ারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া 

স্ত্রীর নাম ছিল স্থরতকুমারী । ইনি কলিকাতা, দিমলার বিখ্যাত ললাদ মিত্রের 

প্রপৌনক্রী এবং বিহারীলাল মিত্রের প্রথম! কন্তা! | 
পার্কার সাহেব এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বাক্যব্যয় সক্কেচের নিমিত্ত 

তিনি অফিসে নিয়ম করেন, যাহাকে ভাকিবার প্রয়োজন হইবে, তিনি ঘণ্টা বাজাইয়া 

ডাকিবেন। একদিন গিরিশচন্জ্রের নিমিত্ত এইরূপ ঘণ্টা বাজিল। গিরিশচন্দ্র তাহা 

শুনিয়াও শুনিলেন না। সাহেবের চাপরাপী আসিগন৷ বলিল, পবাবু, সাহেব আপনাকে 

ডাকছেন, শুনতে পাচ্ছেন না?” গিরিশচন্দ্র মুখ ন। তুলিয়া! কাধ্য করিতে-করিতেই 

বলিলেন,_“না 1” চাপরাসী বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল। 

তৎক্ষণাৎ গরম মেজাজে পার্কার সাহেব আসিয়া গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন» 

এপি ৮, ১২১ 



-"তোমাকে ডাকিতেছি, তুমি শুনিতেছ না কেন?” গিরিশচন্দ্র গন্ভীরভাবে উত্তর 
করিলেন,_“আমি শুনি নাই।” এইক্সপ দুই-তিনবার কথা কাটাকাটি হইবার পর 
তেজস্বী গিরিশচন্দ্র সাহেবকে বলিলেন- “সাহেব, আমি এতক্ষণ ভগ্রতার সহিত 
তোমার কথার উত্তর দিতেছিলাম। এখন প্রকৃত কথা বলি শোন, -তুমি মনে ক'র 
না যে আমি তোমার খানসামা! কি বেয়ারা,- তোমার ঘণ্টায় উঠব-বসব।” গিরিশ- 
চন্দ্রের নির্ভীক উত্তরে সাহেবের শ্বেতমৃত্তি সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল, কিন্ত তিনি তখনই 
আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন,-*বাবুঃ ছুঃখিত হইও না, আমি আমার 
এইকপ অন্যায় কার্যের নিমিত্ত ছুঃবিত হুইয়াছি।” সেই অবধি গিরিশচন্দ্রকে তিনি 
প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, মধ্যে-মধ্যে আপনার কক্ষে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়। 
নানারূপ কথাবার্তী কহিতেন। এক সময় অকিসের কার্যে বিস্তর লোকসান হওয়ায় 
অফিস ফেল হইবার সম্ভাবন। হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে 
অফিস নিরাপদ হইতে পারে, পার্কার সাহেবকে সেইরূপ স্যুক্তি প্রদান করেন। তাহার 
পরামর্শমত কার্য করিয়া সাহেব উক্ত ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পান এবং আনন্দের 
সহিত তাহার আশাতিরিক্ত বেতন বাড়াইয়া দেন। 

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া এবং অকিমে সাহেবের সদ্যবহারে গিরিশচন্দ্র 
অনেকট। মানসিক শান্তিলাভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে মাঝে-মাঝে আবার তিনি 
খিয়েটারে যাইতে আরম্ত করেন। 

গ্রেট স্যাসান্তাল থিক্েটারে'র অবস্থা এ সময়ে শোচনীয় হইয়। ঈড়াইয়াছিল। ভৃবন- 
মোহনবাবু দিন-দিন খণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছিলেন। কোনওকালেই 
থিয়েটার সংক্রান্ত হিসাবপজ্রের তাহার ুব্যবস্থা ছিল না। যেদিন অধিক বিক্রয় 
হইত, সেদিন বাভ্রে পান-ভোজনের ধূম পড়িয়া! যাইত। পৈত্রিক বিষয় ভূবনমোহন- 
বাবুর মাতার নামে ছিল, এ নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের জন্ত প্রায়ই তাহাকে হ্যাগডনোট 
কাটিতে হইত । ছন্মবেশী হিতৈষী বন্ধুরও অভাব ছিল না, হাজার টাক। পাইয়। দুই 
হাজার টাকা লিখিয়৷ দেওয়ার মহাজনেরও অসন্তাব ঘটিত না। 
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ন্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 

“গ্রেট হ্যাসান্যাল থিয়েটার লিজ গ্রহণ 

১৮৭৩ শ্রীষ্টাবৰ, ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে গ্রেট স্তাসান্তাল থিমেটার' খোল! হয়, 
১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ, জুলাই মাসে স্বত্বাধিকার ভুবনমোহনবাবু গিরিশচন্দ্রকে থিষেটার লিজ 
প্রদান করেন । এই স্থদীর্ঘ সময় মধ্যে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (10:8:009610 [১০:60 
[0911069 000700:01 8111) প্রবর্তন বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য । গিবিশচন্দ্রের জীবন- 
ইতিহাস নাট্যশালার সহিত সর্বাপেক্ষা অধিক জড়িত। এ নিমিত্ত “গ্রট স্তাসান্তাল 
খিয়েটারে'র এই কয়েক বৎসরের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম : 

ধ্বদাসবাবূ প্রথমে “গ্রেট ন্যাসান্তাল থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। তাহার হাতে 
০99) থাকিত এবং হিসাব-নিকাশের টিকিট 15585 করিবাব ভার তাহার উপর ছিল। 

গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাট্যাকারে পরিবণ্তিত “বণালিনী” ও 'কপালকুগুলা” অভিনয়ের পর 
“গ্রেট স্থাসান্তালে? মনোমোহন বহ্থর 'রামাভিষেক" দীনবন্ধুবাবুর “কমলে কামিনী” 
হরলাল রায়ের “হেমলতা' নাটক প্রথম অভিনীত হয় এবং রামনারাষণ তর্করত্বের 'নব- 
নাটক", শিশিরকুমার ঘোষের “নয়শে। রূপেয়া', উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ” নাটক 
গুভৃতি পুনরভিনীত হইয়।৷ থাকে। হ্থযোগ্য অভিনেতাগণ কর্তৃক ন!টকগুলি অভিনীত 
হইলেও ক্রমশঃ থিয়েটারের আয়ের হাস এবং টাকাকড়ির গোলযোগ হওয়ায় ভূবন- 
মোহনবাবু ধশ্মদাসিবাবুর স্থলে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ম্যানেজার ও তাহার জ্যোষ্ঠ 
ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে থিয়েটারের ভাইরেক্টর নিযুক্ত করিলেন । 

স্ত্রী অনিনেত্রী কর্তৃক স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হওয়ায় “বেঙ্গল থিয়েটারে" দর্শকগণ 
সমধিক আকৃষ্ট হইত । হূর্গেশনন্দিনী অভিনয়ে সম্প্রদায় স্প্রতিষ্ঠিত হইয়! উঠিয়াছিল। 
সম্প্রতি জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' নাটকাভিনয়ে ইহাদের যশঃ-সৌরভ আরও 
বিস্তৃত হইয়! পড়ে। থিয়েটারের আয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত “বেঙ্গল থিয়েটারে'র অন্থকরণে 
“গ্রেট ন্যাসান্তাল' সম্প্রদায়ও রাজকুমারী, ক্ষেত্রমণি, কাদস্ষিনী, যাছুমণি এবং হরিদাসী 
নামী পাঁচটা স্ত্রী-অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া “সতী কি কলঙ্ষিনী” গীতিনাট্যের অভিনগ 
ঘোঁষণ! করেন (১৮৭৪ খ্রী, ১৯শে সেপ্টেম্বর) । স্ত্রী-অভিনেত্রী গ্রবর্তনে এবং সঙ্গীতাচাধ্য 
মদনমোহন বর্ণের হুমধুর স্থর-সংযোজনে “সতী কি কলঙ্কিনী” আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 
চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। অভাবনীয় কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়! “গ্রেট স্যাসান্তাল' 
সম্প্রদায় বিজয়গর্কে বেঙ্গল থিয্লেটারে, অভিনীত 'পুক্রবিক্রম' অভিনয়েই কতগক্বয় 
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হইলেন। নাটকের নায়িকার ভূমিকা কাহাকে দেওয়া হইবে, তাহ স্থির করিবার 
জন্য উপরোক্ত পাচটা অভিনেত্রীকে পরীক্ষা! করা হয়। 'পুরুবিক্রম' নাটকের একস্থানে 
আছে,- "পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত নৃপতিবুন্দ” ইত্যাদি-_ এই ছত্রটী একসগে স্পষ্ট 
উচ্চারণ করিবার জন্ত প্রত্যেক অভিনেত্রীকে বল! হইল। তন্মধো ক্ষেত্রমণিই কেবল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন ;- এজন্য তাহাকেই নাটকের নায়িকা এলবিলার ভূমিকা প্রদত্ত 
হয়। ইহার পরে হরলালব।বুর “রুদ্রপাল' নাটক অভিনীত হইয় থাকে ।* 'পুরুবিক্রম' 
ও “রুদ্রপাল' নাটকাভিনয়ে “গ্রেট ন্যাসান্াল' বিশেষ কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই,_ 
দর্শকগণ “সতী কি কলঙ্গিনী'র ন্যায় আর একখানি গীতিনাট্যের জন্ত সে সময় উতলা 
হইয়া উঠেন। যাহাই হউক তংপরে লক্ষমীনারায়ণ চক্রবর্তীর “আনন্দ কানন” গীতি- 
নাট্যাভিনয়ে দর্শকগণকে গ্রীত করিয়া সম্প্রনায়ও বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। 

এই সময়ে নগেন্দ্রবাবু একদিন ভুবনমেহনবাবুকে বলেন, “তুমি একখানি এগ্রিমেপ্ট 
পত্রে আমাকে লিথিয়! দাও, যগ্যপি অমাকে কখনও ম্যানেজারের কার্য হইতে 
ছাড়াইয় দাও, আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ দিবে।” ভূবনমোহনবাবু এরূপ 
এগ্রিমেপ্ট লিখিয়া দিতে অস্বীকার হওয়ায়, নগেন্্রবাবু থিয়েটার হইতে মদনমোহন 
বর্শণ, কিরণচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ, যাহমণি, কাদদ্িনী প্রভৃতি 
কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী সঙ্গে লইয়৷ চলিয়! যান। 

ধশ্মদাসবাবু পুনরায় থিয়েটারের ম্যানেজার হইলেন এবং মহেন্ত্রলাল বন; মৃতিলাল 
স্বর, ক্ষেত্রমণি, গোলাপহ্থন্বরী প্রভৃতিকে লইয়া পুনরায় দল গঠিত করিলেন। হরলাল- 
বাবুর 'এক্রসংহার” এবং উপেন্দ্রনাথ দাসের “শরং-সরে|জিনী' নাটক যথাক্রমে অভিনীত 
হয়। 'শরৎসরোজিনী” নাটকখানি সাধারণের বিশেষ হ্বদয় গ্রাহী হইয়াছিল। 

নগেন্্রবাবু সশ্রদায় লইয়া প্রথমে “লুইস থিয়েটার" তথা হইতে হাওড়া রেলওয়ে 
্েজে কয়েকরাত্রি অভিনয় করিয়। শেষে “বেঙ্গল থিয়েটারের সহিত মিলিত হইলেন। 
কিছুদিন পরে মধনমোহন বন্দণ কাদদ্িনীকে লইয়! পুনরায় "গ্রেট ্তাসান্তালে' আসিয়া 
যোগ দেন। 

গিরিশচন্দ্র দাস নামক কলিকাতা ফরেন অফিসের জনৈক উচ্চকর্মচারী সে সময় 
সরকারী কাধ্যে (দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে) দিলীতে থাকিতেন, তাহার উৎসাহে 
ধর্মদাসবাবু তথায় অভিনয়ার্থে “গ্রেট স্যাসান্তাল' হইতে কতকগুলি লব্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা 
ও অভিনেত্রী লইয়। ১৮৭৫ শ্রী, মার্চ মাসে দিল্লী যাত্র। করেন। কলিকাতায় মহেন্দ্রলাল 
বন্ধ ম্যানেজারের প্রতিনিধি (028. 1,0217986: ) লইয়া! প্রথম 'সধবার একাদশী”, 

“€হেমলতা' প্রভৃতি পুরাতন নাটক অভিনয় করিয়া ১৭ই এপ্রিল ( ১৮৭৫ খরা) তারিখে 
মাইকেল মধুস্থদূন দত্তের “তিলোত্মাসপ্তব কাব্য নাটকাকারে গঠিত করিয়া! এই প্রথম 
অভিনয় করেন; কিন্ত অভিনয়ে কৃতক্!্যতা লাভ করিতে না পারিয়া, ৮ই মে তারিখে 
নন্দনকানন' নামক একথানি গীতিনাট্য অভিনয় করেন। 

* 'রুদ্রপাল' লেক্সগীয়রেয 'ম্যাকৃবেখ' দাটক অবগদ্বনে চিত হইয়াছিল। এই নাটক অভিনয়ের 
পর গিরিশচজ্র 'ম্যাকৃবেধ' নাটকের মূল জঙ্থুবাদে প্রবৃত্ত হন । বিস্তৃত বিঘরখ ১১৭ পৃষ্টা টাকায় অউব্য। 
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দি্লী হইতে লাহোর, আগ্রা, বৃন্দাবন, কানপুর, লক্ষ প্রভৃতি নানাস্থানে অভিনয় 
করিয়া, মে মাসের মাঝামাঝি ধর্মদাসবাবু সদলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 

সম্প্রদায় যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়া আনিয়াছিলেন, বিশেষতঃ লাহোরে কাশ্মীরের 
মহারাজের সম্মুখে অভিনয় করিয়। গ্রেট স্তাসান্তাল' সম্প্রদায় যেব্ূপ অধিক অর্থ পাইয়া- 

ছিলেন, সেইরূপ শাল, জামিয়ার, হ্থচ্ছ পাথর প্রভৃতি বহুমূল্য পুরস্কারলাভ করিয়'- 

ছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া! ইহারা থিয়েটারের মালিক তৃবনমোহনবাবুকে যংসামান্ত 
অর্থ এবং কাশ্ীরাধিপতির উপহারম্বর্ূপ একখানি অল্প মূল্যের রুমাল ও একখানি 

ছোট পাথরের রেকাবি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে সমস্ত রহম্য প্রকাশ হওয়ায় 

এবং থিয়েটারে লোকমান ও হিসাবপত্রের গোলমাল ইত্যাদি নানা কারণে বিরক্ত 

হইয়! তৃুবনমোহনবাবু আগষ্ট মাপ (১৮৭৫ শ্রী) হইতে শ্ত/মপুকুর-নিবাসী কৃষ্ণখন বন্ব্যো- 

পাধ্যায় থিয়েটার লিজ প্রদান করেন। কৃষণধনবাবু থিয়েটারের 'ইতিয়ান স্াসান্তাল 
খিয়েটার নামকরণপূর্ব্বক মহেজ্রলালবাবুকে ম্যানেজ।র করিয়া খিয়েট।র চালাইতে 

'আরস্ভ করেন; কিন্তু চারিমাস যাইতে না যাইতে লাভ হওয়া দূরে থাকুক, তিনি 

খণগ্রন্ত হইয়া পড়িলেন, হিয়েটারের ভাড়া পর্য্যন্ত দিতে প|রিলেন না। ভূবনমোহন- 
বাবু বাধ্য হইয়। পুনরায় থিয়েটার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। 

এবারে “গ্রেট ন্তাসান্তালে'র ডাইরেক্টর হইলেন উপেন্দ্রনাথ দাগ এবং ম্যানেভার 

হইলেন নাট্যাচার্্যশ্রীধুক্ত অমুতলাল বন্থ। “শরংসরোজিনী" এবং “্থরেন্্-বিনোদনী' 

নাটক লিখিয়া উপেন্দ্রবাবু নাট্যামোদিগণের নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি 

দেশতক্ত এবং কর্ম পুরুষ ছিলেন। রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীগণ হীন বারাঙ্গণাশ্রেণীতৃকত 
ন। হইয়া সমাজ-অন্তরগত একটা ব্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য হয় উপেক্্রবাবুর ইহাই ইচ্ছা 
ছিল। তিনিই উদ্মোগী হইয়া! গোলাপনুন্দরীর সহিত গোষ্টবিহারী দত্তের বিবাহ 

দিগ্কাছিলেন। গোলাপহুন্দরী “শরৎসরোজিনী' নাটকে স্বকুমারীর ভূমিক। এত স্বন্দর 

অভিনয় করিয়াছিলেন যে, সেই সময় হইতে তাহাকে সকলে স্থকুমারী বলিয়া ডাকিত। 
তাহার পর গোষ্ঠবিহারী দত্তের সহিত বিবাহ হওয়ায় সাধারণের নিকট তিনি স্থকুমারী 
কত্ত নামে অভিহিত হন। 

উপেন্দ্রবাবুর উৎসাহেই "গ্রেট স্তাসান্তালে, স্ুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার জ্যোতিরিজ্্রনাথ 
ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম' ও “সরোজিনী' নাটকের পুনরাভিনয় হয়। বহুদিন পূর্বে “বেঙ্গল 
খিয়েটারে উক্ত নাটক ছুইখানি প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল; কিন্তু “গ্রেট ন্তাসান্তাল' 
সম্প্রদায় দক্ষত1 সহকারে নাটক দুইখানির অভিনয় করিয়! দর্শক-ছদয়ে জাতীয়তার বীজ 
অস্করিত করিয়াছিলেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের সঙ্গীত-“জয় ভারতের জয়, গাও 
ভারতের জয়* এবং 'সরোজিনী' নাটকের ক্ষত্রিয় মহিলাগণের জহর-ত্রতের গান _“জল্ 

জল্ চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ-- পরাণ সঁপিবে বিধব! বালা” সে সময়ে পথে-মাঠে-ঘাটে - 
সর্ব গীত হইতে থাকে । 
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'গজদানন্দ' অভিনয় 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র, ভৃতপূর্ব্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সে সময়ে যুবরাজ 
ছিলেন। তিনি ১৮৭৫ খ্রী্াষের শেধডানে ভারতবর্ষ দর্শনে শুভাগমন করিরাছিলেন। 
১৮৭৬ গ্রী, জানুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতায় পদার্পন করেন। যুবরাজের অভ্যর্থনার 
নিমিত্ত কলিকাতায় অপূর্ব সমারোহ হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতের বড়লাট 
লর্ড নর্থক্রক ছিলেন। কলিক|তা হাইকোর্টের স্থপ্রসি্ধ উকীল স্বর্গীয় জগদানন্দ 
মুখোপাধ্যায়* মহাশয়, যুবরাঁজকে তাহার ভবানীপুরস্থ ভবনে আহ্বান করেন। 
যুবরাজ বহির্বাটাতে প্রবেশ করিবার পর মুখোপাধ্যায়-গৃছিণী এবং অন্তান্ত কুল-মহিল|র। 
শঙ্ধধ্বনি, হুলুধ্বনি, বরণ প্রভৃতি দেবীয় হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে যুবরাজকে সনম্বর্ধন। 
করেন। শিক্ষিত এবং সন্ত্রান্ত অনেক হিঙ্ু-পরিবারে বর্তমান চাল-চলন-_ পাশ্চাত্য 
রীতি-নীতির অনুকরণে যতট! পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইয়াছে-সে সময়ে ততট। হয় 
নাই। জগদানন্দবাবুর উক্ত কার্যের জন্ত দেশে ও সমাজে তুমুল আন্দোলন চলিতে 
লাগিল -_সংবাদপত্রসমূহে তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা বাহির হইতে লাগিল। “বেচে 
থাকে। মুখুজ্যের পো, খেললে ভাল চোটে” বলিয়৷ কবিবর হেমচন্দ্ের “বাজীমাৎ* 
কবিতা বাহির হইল। £গ্রট স্যাসান্তাল খিয়েটার'ও এই হুঙ্কুগে গজদানন্দ' নামক 
একখানি প্রহসনের অভিনয় ঘোষণা করিলেন। স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দান প্রহসনখানি 
রচনা করেন এবং অন্ুরুদ্ধ হইয়! নট-গুরু গিরিশচন্দ্র তাহাতে কয়েকখানি গান বাধিয় 
দিয়াছিলেন। ১৮৭৬ শ্রীষ্টাবব, ১৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিখে গ্রেট স্তাসান্তাল 
থিয়েটারে' 'দিরোজিনী' নাটক এবং গজদানন্দ' প্রহসন অভিনীত হয়। বল! বাহুল্য, 
বঙ্গালয়ে লোকারণ্য হইয়াছিল। প্রথিতনাম! সন্তরান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর ব্যন্গ ও 
বিদ্রপের তীব্র কটাক্ষ _ দর্শকগণ পরম আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছিল। ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী, বুধবারে নাটযাচাধধয শ্রীযুক্ত অমৃতগাল বন্থ মহাশয়ের 1920)696 77881 
উপলক্ষ্যে গ্রেট ভ্তাসান্তালে' পুনরায় 'গজদানন্দ' এবং 'সতী ক কলঙ্চিনা'র অভিনয় 
হয়। একজন নিরপরাধ, সন্ত্রাম্ত এবং রাজভক্ত প্রজাকে থিয়েটারে এইরূপ ঘ্বৃণিতভাৰে 

চিত্রিত হইতে দেখিয়া পুলিশ হইতে গজদানন্' প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়। দেওয়! 
হয়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার তারিধে “গ্রেট স্তাসান্তালে' “কর্ণাট কুমার' নামক এক- 
খানি নৃতন নাটক এবং "গজদানন্ধ' প্রহসনের নাম পরিবর্তন করিয়! “হন্ছমান-চরিঅ' 
প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়-রাজে ডাইরেক্টর উপেন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চ হইতে একটা তীব্র 

* দুপ্রনিদ্ধ অভিনেত! শীমুক্ত রাখিকাদন্দ মৃখোপাধ্যায় ইহারই একক্ধন বংশধর । 
1 জামরা বহু অন্থলন্ধানে ছুইখানি গীতের কিরদংশ সংগ্রহ করিতে পারিরাছি। প্রথম গীতঈী 

অনুতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবৃ ) গাহিতেন। দৃগ্ত-হাইকোর্টের সুখ । গানের প্রথম হত 
--*€ ওরে ) জজ হ'তে চাও গজ গিরিখন 1” ছ্বিতীগ্গ গীতটা দু প্রসিদ্ধ। অভিনেত্রী ক্ষেঅযণি গাহিতেন। 
যথা]; গ্ঞজামি পিসী থাকতে ভাবনা কিরে বোক! ছেলে। অনেক হৃকৃতির কলে আমার যতন পিসী 

মেলে ॥” ইত্যাদি। 
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বন্তৃতাও করেন। 
পুনরায় পুলিশ হইতে “হন্মান-চরিত্র' এবং 'কর্ণাটকুমারে'র অভিনয় বন্ধ করিবার 

আদেশ আইসে। তৎ-পরবর্তী বুধবার ১ল! মাচ্চ তারিখে উপেন্দ্রবাবুর ৮6065 
13181: উপলক্ষ্যে “ম্থরেন্দ্র-বিনোদিনী” নাটক এবং [56 00110 ০৫ 018 200 

9592০ নামক নৃতন প্রহসন অভিনীত হয়। অভিনয়-রান্্ে উপেন্দ্রবাবু পুনরায় একটা 
উত্তেজনাপূর্ণ ইংরাজী বক্তৃতা করেন। 

ইহার পরিণাম বড়ই ভীষণ ধ্রাড়াইল। গভর্ণমেন্ট থিয়েটার সম্প্রদায়কে কঠোর 
শিক্ষাদানে প্রস্তত হইতে লাগিলেন। বড়লাটের নিকট হইতে ০0:9102০০ বাহির 

করিয়া, পুলিশ হইতে গগজদানন্দ” 'হন্ুমান-চরিত্র', “কর্ণাটকুমার' এবং [১ চ১০1/০6 
০£ 786 274 913০2১-এর অভিনয় বন্ধ করিয়! দেওয়া! হইল। “€ট স্যাসান্তাল 
থিয়েটার" সম্প্রদায় যদিও তৎপরে সংযত হইয়া! ৪ঠ৷ মার্চ, শনিবার তারিখে “সতী কি 
কলস্কিনী' গীতিনাট্য এবং “উভয় সঙ্কট" প্রহসনের অভিনয় ঘোষণ। করিয়াছিলেন, তথাপি 
সেইদিন- অভিনয়-রাত্রে যে ঘটন! ঘটিল, তাহ] নাট্যশালার ইতিহাসে চির-ম্মরণীয় 
হইয়! থাকিবে । 

অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন 
(10:8109015 0616010781)525 00750091811] ) 

যে গ্রহমন অভিনয় করিয়! "গ্রেট ন্যাসান্তাল' সম্প্রদায় গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাঙজজন 
'হুইয়াছিলেন, তক্সিমিত্ত তাহাদের উপর দোষারোপ ন। করিয়া অন্য-এক অপ্রত্যাশিত 
কারণে গভর্ণমেন্ট তাহাদের দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন । ইতিপূর্বে যে “স্থরেন্্র-বিনোদিনী' 
-নাটক “গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, তাহা অশ্লীল ( 099০2) ) 
এবং সেই অশ্লীল নাটক অভিনয় ও অশ্লীল দৃষ্ত প্রদর্শনের জন্য গভর্ণমেণ্ট খিগলেটারের 
কর্তৃপক্ষ এবং অভিনেতাগণকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ দিলেন। 

৪ঠা মার্চ, শনিবার “গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটারে? “সতী কি কলক্ষিনী' গীতিনাট্য 
অভিনীত হইতেছে, এমন সময় হঠাৎ ডেপুটা পুলিশ কমিশনার ল্যান্ার্ট সাহেব সদলবলে 
আসিয়া, «গ্রেট স্তাসান্তালে'র ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার শ্ীধুক্ত অম্বতলাল 
বন, লব্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু), 
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র দাস, সঙ্গীতাচাধ্য রামতারণ সান্যাল প্রভৃতিকে 
ওয়ারেণ্টে ধরিয়া লইয়া যান।* সহস। পুলিশ আসিয়া ধর-পাকড় আরম্ভ করিলে 

* গুন] যায় ট্রেজ-ম্যানেজার ধর্পদাস সর মহাশয় ফেজের উপর সিলিং” উঠিয়া লুকা ইয়াছিলেন। 
মতিলাল হুর দেখিতে কৃষণবর্ণু ছিলেন, তিনি ঝাণাকা-মুটে নাজিয়! পলায়ন করিবার সময় ধর! পড়েন। 
মহেন্্রলাল বহু তখ-পরদিবন প্রাতে পান্ীর দোর বন্ধ করিয়! যাইতেছিলেন, কিন্তু পুলিশের চচ্ষু 
এড়াইতে মা পারিয়! ধৃত হদ। নট-গুরু গিযিশচন্ত্র ঘোষ সে সময়ে খিন্গেটারের মহিত বিশেষদ্ধপ 
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থিয়েটারে একটা ভীষণ হুলস্ুল পড়িয়। যায়। দর্শকগণ আতঙ্কে ছত্রভঙ্গ হুইয়া পড়ে ৮. 
অভিনেতার! ব্যাকুল হুইয়! উঠেন এবং অভিনেত্রীগণ ক্রন্দন করিতে স্থরু করেন; কিস্ত- 
উপেন্জবাবুর নির্ভীকতায় ও প্রবোধ-বাঁক্যে তাহারা আশ্বস্ত হন। 

লালবাজার পুলিশ কোর্টে প্রেদিডেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডিকেন্দের নিকট বিচার 
হয়। £গ্রেট স্তাসান্থাল থিয়েটারের শ্বত্বাধিকাী শ্রীযুক্ত তৃবনমোহন নিয়োগী কোর্টে 
গিয়া 98:56: করেন । ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস (হাইকোর্টের স্প্রসিদ্ধ গ্রাচীন 
উকীল শ্রীনাথ দাসের পুত্র ) থিয়েটার সংক্রান্ত সর্বববিষয়ের দায়িত্ব, তিনি স্বয়ং স্বত্বাধি- 
কারীর নিকট হুইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বীক।র করায়, তভুবনমোহনবাবু অব্যাহতি 
পান। 

বহু শিক্ষিত এবং অন্তরান্ত ব্যক্তি নাটকখানি অঙ্গীলতা-বজ্জিত বলিয়া! সাক্ষ্য প্রদান 
করেন। কিন্ত তথাপি ম্যাজিষ্রেট সাহেব ইত্য়ান পিনাল কোডের ২৯২ ও ২৯৪ 
ধারামুলারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া থিয়েটারের ডাইরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস এবং 
ম্যানেজার শ্রীধুক্ত অযৃতলাল বন্থকে বিন! পরিশ্রমে এক মাস করিয়া কারাদণ্ড এবং 
অন্যান্য সকলকে অভিনেত-মাত্র বলিয়! মুক্তি প্রদান করেন । (৮ই মার্চ ১৮৭৬ ্রীপাব্দ ।) 

হাইকোটে মোশান হয়। ইহ|দের উকীল ছিলেন স্থপ্রসিদ্ধ গণেশচন্দ্র চন্দ্র। সেদিন 
দোলের বন্ধ থাক! সত্বেও হাইকোর্টের জজ কিয়ার সাহেব কোর্টে আগিয়! ইহাদিগকে 
জামিনে খালাস এদান করেন। পরে বিচার হয়। বিচারে বমেন জাইিম কিয়ার ও 
মার্কবি। ইহাদের ব্যারিষ্টর ছিলেন থিঃ ব্রান্ঘন, মনে।মোহন ঘোষ এবং টি. পালিত। 
বিচারে 'হুরেক্ত্র-বিনোদিনী” অঙ্লীল (০%5০৪06 ) প্রমাণিত না হওয়|য় উপেন্দ্রবাবু এবং 
অমৃতবাবু অব্যাহতি লাঁভ করেন (২*শে মার্চ ১৮৭৬ শ্রীষ্টাব )। ইহারা তিনদিন মাত্র 
জেলে ছিলেন। সে সময়ে ডাক্তার মেকাণ্রি সাহেব জেল স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্ট ছিলেন । 
তিনি ইহাদ্দিগকে সাহেবদের কোয়ার্টারে থাকিতে দিয়াছিলেন এবং ইহাদের সহিত 
বিশেষ সন্ধ্বহার করিয়াছিলেন। 

অতঃপর আদালতের উপর নির্ভর ন1! করিয়! গভর্ণমেণ্ট শ্বম়্ং যাহাতে থিয়েটারে 
সন্দেহজনক নাটকাদ্ির অভিনয় বন্ধ করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন 
(10:9109800 [21:6010081)065 00100013111) প্রস্তরতের নিমিত্ত তৎপর হইয়া 

উঠিলেন। মার্চ মাসের মধ্যভাগেই মাননীয় মিঃ হবহাউম কাউন্সিলে আইনের একটা 
খলড়া দাখিল করিয়াছিলেন । যথা :- 

“1090 া112109561 0102 030৬ 21011000106 2.5 ০06 09110101 019৮ 21) 

07212081010 61:601091)06 85 55291)091015 01 06620096015, 05 1815515 0০ 

০5০10 16591170085 0£ 019986256900101) 607205 06 00৬ 61101706150 0:-1108615 

0০ 6835০ 1091 6০ 215 10115906 09 17 103 1901602:0091)00, 0৫ ৪5 

সংরিউ ছিলেন না। মাঝে-মাঝে থিয়েটারে আনিতেন এবং প্রয়োজনমত সাহাধা করিতেন । তখন 
তিমি ইঙিয়ান লিগে কার্ধ্য করিতেন। পুলিশ আমিবার পূর্বেধেই তিনি খিয়েটার হইতে চলিয়া 
গিয়াছিলেন। 
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গভর্ণমেন্ট ষগ্ঘপি কোনও নাট্যাভিনয় কুরুচিপূর্ণ ও মানহানিকর বা গভর্ণমেস্টের 
বিরুদ্ধে মাধারণের অসন্তোষ উৎপাদক ও ব্যক্তিবিশেষের মনঃগীড়াকারক বা! জন- 
সাধারণের স্বার্থ হানিকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে এইরূপ নাট্যাভিনয় বন্ধ করিয! 
দিতে পারিবেন। 

কাউন্সিলের মেগ্ারগণ বিলখানি সমর্থন করিলে তাহ! সিলেক্ট কমিটির হস্তে প্রদত্ত 
হয়। মিঃ ককরেল, রাজ। নরেন্দ্রকুষণ বাহাছুর, স্তার আলেকজেগ্ডার আরবুদনট্ এবং 
মাননীয় মি: হবহাউস এই চারিজনকে লইয়া! সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। সকলে 
একমত হইয়া বিলথানি পাশ করাই সাব্যস্ত কবেন; এবং “ইপ্ডিয়া গেজেটে (৩৪৬ 
পৃষ্ঠা। ২৫শে মার্চ ১৮৭৬ শ্রী) ইহা বিজ্ঞাপিতও হয় । 

কলিকাতা! ও ভারতের না'ন৷ স্থান হইতে এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে কলিকাতায় একটা প্রতিবাদ-সভার বিবরণ 'ইংলিশমা।ন' হইতে সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছি। ৪ঠ1 এপ্রিল, মঙ্গলবার সন্ধ্যা "টার সময় হাইকোর্টের জজ ঘ্বারকানাথ 
মিত্রের বাটাতে একটা প্রতিবাদ-সভা হয। প্রখ্যাতনাম। প্রাণনাথ পণ্ডিতের প্রস্তাবে 
ও চন্ত্রকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের অনুমোদনে স্থপ্রসিদ্ধ 'রেজ এগ রায়ত'-সম্পাদক শল়্ুচন্্ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু গণ্ামান্ত ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন। একটী 10060097191 ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করা স্থির হয়। 

স্থবিখ্য/ত রাসবিহাবী ঘোষ, আশুতোষ বিশ্বাম গ্রভৃতি কমিটির মেম্বার ছিলেন৷ 
সাধারণের প্রতিবাদ সত্বেও রাজা নরেন্দ্রকুষ্ণ বাহাদুর এবং আরও অনেক শিক্ষিত 

ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের এই নৃত্তন আইনেৰ সমর্থন করিয়াছিলেন। যাহা হউক ১৮৭৬ 
ব্ীষ্টাবের ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে বড়লাট বাহাছুর অভিনয়-নিয়ন্ত্রণ আইন মঞ্জুর করেন। 
মেইদিন হইতে, বঙ্গ-নাট্যশাল|র চরণে যে শৃঙ্খল জড়িত হইয়াছে, আজিও তাহা! 
সমভাবেই আছে। 

উপেন্ত্রনাথ দাস হাইকোর্ট হইতে মুক্তিল/ভ করিয়৷ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 
বিলাত চলিয়। যান। নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্তঅমৃতলাল বন্থ মহাশয়েরও উপেন্দ্রবাবুর মহিত 
বিলাত যাইবার বড়ই ইচ্ছ! ছিল, কিন্তু বাটীতে বিশেষ বাধা প|ইয়! মনঃক্ষুঞ্জ হইয়। 
খাকিতেন। তৎপরবৎসর ১৮৭৭ গ্রীষ্টাব্বের এপ্রিল মাপে পুলিস ইন্দেপেক্টর স্বীয় 
বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় খ্যাতনামা অভিনেত শ্রীযুক্ত হীর/লল চট্টোপাধ্যায়ের পিতা) 
যহাশয়ের সহিত পুলিশের কর্ম গ্রহণ করিয়া পোর্ট ব্রেয়ার গমন করেন। 

গ্রেট স্যাষান্তাল থিয়েটার' এ সময়ে ধর্মদাসবাবুর অধ্যক্ষতায় পরিচালিত হইতে- 
ছিল। নাটকের আইন পাস হওয়ায় থিয়েটারের বর্তৃপক্ষগণ আর স্বেচ্ছামত নাটক 
অভিনয় করিতে সাহস করিতেন না। গীতিনাট্যেরই প্রায় অভিনয় হইত। স্থপ্রসিদ্ধ 
গীতিনাট্যকার দ্বগীয় অতুলকুষ্ণ মিআ-প্রণীত 'আদর্শ সতী ব! সাবিত্রী-সত্যবান' নামক 
একখানি গীতিনাট্য এই সময়ে অভিনীত হয়। যুবক অতুলকৃষ্ণের প্রথম উত্বমের এই, 
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গীতিনাট্যখানি রামতারখবাবুর সুমধুর হুর-সংযোগে সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত 

হইয়াছিল। 
তাহার পর স্বর্গীয় রাঁধামাধব হালদার মহাশয়-বিরচিত একখানি গীতিনাট্য “গ্রেট 

স্তাসান্তালে অভিনীত হয়। গীতিনাট্যিখানি স্থবিধাজনক হয় নাই। নাট্যাচা্য অন্বত- 

লালবাবুর মুখে শুনিয়াছি, গিরিশচন্দ্র এই গীতিনাটেযর অভিনয় দেখিয়া ছুইথানি হামির 

গান বাধিয়াছিলেন । যথা :- 

১ম গীত 

আমায় ফিরিয়ে দে না আধুলি- 

কি ঠকানটা ঠকালি ! ইত্যাি। 

.( বলা বাছলা, সে সময়ে সর্ববনিয় শ্রেণীর টিকিটের মূল্য আট আনা ছিল।) 

২য় গীত 
ও রাধানাথ, বাঁশরী কই? 
তোমার কোথায় গেল চুড়োধড়া, 

কৌচড়-ভরা মুড়কি খই? 
যাছু, খাকড়া টেনেছ, যেন ওগড়া বুনেছ 

চাকা-চাকা লেখা জোকা কতই লিখেছে; ইত্যাদি। 

যাহাই হউক দর্শক-সংখা। দিন-দিন কমিয়! যাওয়ায় এবং দেনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 

হইতে থাকায়, ভৃবনমোহনবাবু পুনরায় থিয়েটার লিজ দিবার সঙ্কল্প করিলেন । 

গ্রেট স্যাসান্যাল থিয়েটার প্রথম হইতেই একট! বিশৃঙ্খলায় পরিচালিত হইয়া 

আসিতেছিল। ভূবনমোহনবাবুর উপর যখন ধিনি আধিপত্/লাভ করিতে পারিয়াছেন, 

তিনিই তখন থিয়েটারের কর্ণধার হইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র এপর্যন্ত থিয়েটারের কোনও 

দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তাহাকে সমগ্ত দিন অফিসে কার্ধ্য করিতে হুইত, তাহার 

উপর পারিবারিক শোক-তাপ ও অশাস্তিতে দীর্ঘক।ল ভিনি খিগ্নেটারের সংশ্রবই রাখেন 

নাই। অন্ুরুদ্ধ হইয়া মাঝে-মাঝে আনিয়া! “হণালিনী” ও “কপালকুগুলা' ন৷টকাকারে 

গঠিত করিয়৷ দিয়াছিলেন, পশুপতি প্রভৃতি করেকটী ভূমিকায় রঙ্গমঞ্জে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন এবং “মাউসি', 01091580161 10199609225 2 ঘীবর ও দৈত্য', 

'আনিবাবা', “হুর্গাপূজার পঞ্চরং, 01:০5 7812:07106 দিহিস হইল আজি 

কবিচুড়ামণি, প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষ রঙ্গনাটয এবং প্রয়জনমত অন্যান্ত নাটকাদিতে 

কতকগুলি গান বাধিয়! দেন।* 
পুর্বে একবার ভূবনমোহনবাবু খা মপুক্ুর-নিবামী কষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে 

* পাঙ্লিপি মা থাকায় গিরিশশরস্থাবলীতে এই সকল রুঙ্গন।ট্য প্রকাশিত হর নাই। সাক্সযাল- 

বাঁটাতে অভিনীত 'গ্যাধান্যাঙ খিয়েটারে? '0852188816 0190তাজত পূর্বে ভিনীত হইরাহ্িল,গ্রেট 

স্তাসান্তাঙগে' ভাহা। কিছু লংশোধিত এবং পরিবন্ধিত হয়্।' “মাউলি? পঞ্চরংখানি 'গ্রেট ম্তাসান্তালে 

যেদিন প্রথম অভিনীত হইবে বলিয়! বিজ্ঞাপিত হয়, সেদিনও বইথানি লেখ! সমস্ত শের না হওয়ায়, 
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থিয়েটার লিজ দিয়াছিলেন। কিন্তু ভাড়া না পাইয়৷ নালিশ করিয়া পুনরায় থিয়েটার 
স্বহন্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হছন। এবার তিনি কোনও বিশ্বস্ত “লেসি' খুঁজিতেছিলেন। 
গিরিশচন্দ্র লিজ লইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে ভূবনমোহনবাবু আনন্দ-সহকারে তিন 
বংসরের নিমিত্ত তাহাকে থিয়েটার ভাড়া! দেন। স্থশিক্ষাদানে কলা-কৌশল দেখাইয়া 
ভাল নাটকের অভিনয় করিতে পারিলে আবার এই নিশপ্রভ নাট্যশালাটাকে সমূজ্জল 
করিয়া তোল! যায়, গিরিশচন্দ্রের এ বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাস বলেই এবং তাহার 
কনিষ্ঠ শ্তালক দ্বারকানাথ দেব ও সাহিত্যিক সুহৃদ কেদারনাথ চৌধুরী মহাশর়ঘযের 
বিশেষ উৎসছে গিরিশচন্দ্র 'গ্রেট ন্যাসান্তাল থিষেটার' হ্বয়ং পরিচালনে অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। 

বিষষের ভাব গ্রহণ করিয়াই গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেধর এবং নুপ্রসিদ্ধা! অভিনেত্রী ক্ষেত্রমখি রঙ্গমকে 
অবতীর্ণ হুইয়া মুখে-মুখে অভিনয় করিযাছিলেন। এক্সপভাবে অনেক পঞ্চরং অভিনীত হইত। 

'ধীবর ও দৈতে)' বেলবাবু ধীবরের ভূমিক! অভিনয় করিতেন । প্যান্টোমাইম অভিনয়ে তিনি 
অদ্বিতীষ ছিলেন। নৃত্য ও অঙ্গভর্গির সহিত যখন তি|ন গান গাহিতেন, দর্শকগণ যেন একটা ছবি 
দেখিতেম। গীতথানি এই £_ 

*ষের! হাস্কে বলো, ও মুন্নাজান, জান গিবারে। 
তোমার নাম ফুলকুমারী, তোমায় না দেখলে মরি, 
তবে কেদ রাধা! পিয়ারি, নজর] মাররে ॥” 

শরঙ্গালয়ে মেপেন” পুস্তিকার গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন,-পএই লময়ে পঞ্চরংয়ের বিশেষ প্রাছূর্তাব। 
ময়দানে 'লুইস খিরেট্ায়ে'র জাদর্শেএকাধিক সহ রজনীঃর বিষয়্-বিশেষ লইয়া পঞ্চরং রচিত 
হইত ও তাহাতে নৃত্যগীত ভয়ি পরিমাণে থাকিত। রামতারণ এইসকল পঞ্চরংয়ের একপ্রকার 
পরিচালক ছিলেন। £জালিবাবাঃতে রামতারণ মুচী (মুস্তাক!) লাজিতেন। ঠাহার উদ্ত ভূমিকার 

“বৃত্যগীত ও রং চং আমার চক্ষের উপর আও রহিয়াছে।” 

১৩১ 



চতুব্বিংশ পরিচ্ছেদ 

গিরিশচন্দ্র কর্তৃত্বাধীন গ্যাসান্তাল থিয়েটার”। 
“মেঘনাদবধ' অভিনয় 

গ্রেট স্তাসানাল থিয়েটার' লিজ লইয়া! (১৮৭৭ শ্রী, জুলাই ) গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের 
নাম পরিবর্তন করিয়! পূর্বের "ন্তাসান্তাল থিয়েটার” নাম দিলেন এবং অভিনয়ার্থে মহা- 
কৰি মাইকেল মধুন্দন দত্তের মহাকাব্য “মেঘনাদবধ' নির্বাচিত করেন। 'মেঘনাদ- 
বধ” নাটকাকাবে পরিবন্তিত হইযা বহু পূর্বের “বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইযাছিল। 
উক্ত থিষেটারে কাব্যখানি যেবপভাবে নাট্যাকারে গঠিত হইযাছিল, তাহাতে নাট্য- 
কৌশলেব ক্রুটী দেখিয়া এবং অিনয-শিক্ষাদানও তাহার মনঃপুত না হওয়াষ, তিনি 
সম্পূর্ণ নৃতনভাবে “মেঘনাদবধ” অভিনয়ের সঙ্কল্প করেন। 

£বেঙ্গল থিয়েটাবে'র অভিনয়ে কাব্যের মাধুর্য অনেক স্থলে অঙ্গন থাকিত না। 
একপ্রকার গ্য কবিযা বলিবারই চেষ্টা হইত। উক্ত থিয়েটারের অভিনেতার গৌরব 
করিতেন যে, তাহার্দেব অভিনয শ্বাভাবিক এবং স্থরবজ্জিত। কিন্তু পদ্য, গছ করিতে 
যাইলে যে একটা অস্বাভাবিক স্থর আমে এবং তাহাতে কাব্য-মাধুরীও নহয়, ইহা 
তাহাদের লক্ষা ছিল না৷ 

গ্ধ করিবাৰ চেষ্টায় অভিনয়ের ও হানি জন্মে। যথাস্থানে ভাবান্যায়ী নিম্ন ও উচ্চ 
সর প্রয়োগ করা চলে না। কিন্তু বেঙ্গল ধিয়েটাবের অভিনয়ও কাব্যের গুণে দর্শককে 
আকুষ্ট কবিত। “বেষ্ছল থিয়েটারে' অভিনীত 'মেঘনাদবধ” নাটকে রামের ভূমিকা 
অতি সামান্তই ছিল এবং পর-পর দৃশ্ব-স্থাপনও নাটকীয় স্থকৌশলে সংযোজিত হয় 
নাই। 

নাট্যকাব্য অভিনয়ে “যতি? রক্ষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য । ইহা প্রকাশ 
করিবার অভিগ্রায়ে এবং পূর্ববর্তী “গ্রেট ন্তাসান্যাল থিফ্বেটারে উপধু্যপরি গীতি- 
নাট্যাভিনয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া! গিরিশচন্দ্র একটা প্রস্তাবনা-কবিতা রচনা 
করেন। মেঘনাদবধ” অভিনয়ের প্রথম রজনীতে ইহা সর্ববপ্রথমে পঠিত হয : 

“যদি ধন প্রয়োজন না হইত ক্দাচন 

রঙ্গভূমি হেরিত কি রসহীন জন? 
বিমল কবিত্ব-আশে, কেহ রঙ্গালয়ে আসে, 

কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ ঈক্ষণ। 
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'আমি এই বক্ষস্থলে, কত লোক কত বলে, 
সবার কথায় মম নাহি প্রয়োজন, 

কাব্যে যার অধিকার, দাস ত।র তিরস্কার, 
অকপটে কহে, করে মস্তকে ধারণ। 

স্থধীজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি, 
তিরস্কার তার- দোষ বারণ কারণ; 

“এন্কোর' ক্যাপ যার আছে মাত্র অধিকার, 
তার(ও) আঞ্জি করি আমি চরণ বন্দন। 

সবিনয়ে কহে ভূত্য, নহে বারাঙ্গনা-নুত্, 
মেঘনাদে বীরমদে বিপুল গঞ্জন ; 

ঝু্থ ঝুন্থু নাহি আর, কন্কণের ঝনংক|র, 
অস্ত্রে অস্ত্রাধাত ঘোর অশনি পতন । 

গভীর তুলিয়া! তান, মধুব মধুর গান, 
গদ্য পছ্ধ মাঝে এই মনোহর সেতু; 

শেষাক্ষরে মিল নাই, গছ্য যদি বল তাই, 
পদ্য বল! যায় যতি বিভাগের হেতু । 

হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবন সঞ্চার হব, 
কোন্ অনুরোধে যতি করিব বর্জন? 

পাষাণে বাধিয়া প্রাণ, সে যতিবে বলিদান 
নাহি দিব, হই হব নিন্দ।র ভাজন। 

ধার মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা, 
আমার যা কাধ্য আমি করিব এখন ॥” 

উপরোক্ত কবিতাটা গর্বব্যঞ্কক | সেই গর্ব "ন্যাসান্তাল খিয়েটারে'র অভিনয়ে সম্পূর্ণ 
' বুক্ষিত হইয়াছিল । বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র এরূপ নিপুণতার সহিত এই মহাকাব্য নাটকাকারে 
পরিবতিত করিয়! ইহার শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং অভিনয়-সৌকর্ধ্যার্থে কয়েকটা 
সঙ্গীত রচনা করিয়া নাটকখানি এরূপ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে, ধাহারা। 
তৎপূর্বেব কেবল “মেঘনাদবধ কাব্য” পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার! এই দৃশ্টকাব্যের 
অভিনয় দর্শনে মাইকেলের ভাব ও ভাষার জীবন্ত মৃষ্তি প্রত্যক্ষ করিয়া বিশ্বয় ও আনন্দে 
অভিভূত হন। শিক্ষিত ও সাহিত্যিক মহলে এই নাটকাভিনয় লইয়! কিছুদিন একটা 
আন্দোলন চলিতে থাকে। 

ম্ঘনাদবধ, লক্ষণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার চিতারোহণ এই তিনটা বিষয় লইয়া 
“মেধনাদবধ (0৫110£5 ) অভিনীত হইয়াছিল। এক্ষণে যে সকল স্থধোগ্য অভিনেত" 
বর্গের কলা-নৈপুণ্যে "মেঘনাদবধ” দর্শকগণের গ্রীতি আকর্ষণ করিগাছিল, তাহাদের নাম 
উল্লেখ করিতেছি : 
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বাম ও মেঘনাদ গিবিশচন্দ্র ঘোষ । 
লক্ষণ কেদারনাথ চৌধুরী । 
রাবণ অমৃতলাল মিত্র । 
বিভীষণ ও মহাদেব মতিলাল স্বর । 
সুগ্রীব, মারীচ ও সারণ অতুলচন্্র মিত্র ( বেডৌল )। 
হন্থমান যছুনাথ ভট্টাচার্য্য । 
ইন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কার্তিক ও দূত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু )। 
মদন বামতারণ সান্যাল । 

মন্দোদরী কাদদ্দিনী দাসী । 
প্রমীল৷ ভ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। 
চিত্রাঙ্গদা ও মায় জন্দ্ীমণি দাসী । 
শচী বসন্তকুমারী। 
রতি ওবা কুহ্থমকুমারী (খোঁড়া )। 
নৃমুণ্ডমালিনী ও গ্রভাসা ক্ষেত্রমণি দেবী । ইত্যাদি। 

রামের ভূমিকা “বেঙ্গল থিয়েটারে” এককপ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, কিন্তু 'ন্যাসান্তাল 
থিয়েটারে' রামের ভূমিক1 একটা উচ্চ ভূমিকায় পরিগণিত হয়। 'সাধারণী'-সম্পাদক 
সাহিত্যরঘী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গল্প করিতেন, “গিরিশবাবু যখন বাম-রূপে 
লক্ষণকে বিদায় দেন, একদিন অভিনয়-রাত্রে ঠিক সেই সময়ে মহিলা-আসনের সম্মুখস্থ 
চিক খসিয়৷ পড়ে; কি্তু স্ত্রী ও পুরুষ উভয দর্শকই তৎকালে এরূপ মুগ্ধ যে, কাহারও 
ইহা লক্ষ্য হয় নাই। অঙ্ক-শেষে পটক্ষেপণ হইলে, নারী দর্শকবৃন্দ সতর্ক হইলেন ।” 
এখনকার রঙ্গালয় দেখিয়া চিক পতন কি, হয়তো পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন না। 

তখন রঙ্গালয় দ্বিতল ছিল এবং দ্বিতলের একপার্থে চিক দিয় স্ত্রীলোকের বসিবার স্থান 
হইত । 

স্প্রসিদ্ধ অভিনেতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “বেঙ্গল থিয়েটারে; মেঘনাদ- 
বধ” নাটকে মেঘনাদের ভূমিকা অভিনয করিতেন । যুদ্ধযাত্রাকালীন মন্দোদরীর নিকট 
বিদায়-দৃশ্ঠে, মাতাকে প্রবোধ দিবার নিমিত্ত মেঘনাদ-বেশী কিরণবাবু “কেন মা, ভরাও 
তুমি রাঘবে লক্ষণে রক্ষোবৈরী” বলিয়! এমনই সবেগে তরবারী কোষমুক্ত করিতেন যে, 
শুতা কাটিয়া গিয়া! একরাত্রে মন্দোদরীর হাতের তাবিজ ষ্টেজে পড়িষা যায। বলা 
বাহুল্য, গিরিশচন্দ্র তরবারী স্পর্শও করিতেন না। সম্ত/নের অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুলা 
জননীকে প্রবোধ দিবার নিমিত, বীর ও মাতৃভক্ত সন্তানের যেরূপ বিনয়, গান্তীধ্য এবং 
বীরত্বাভিমানের আবশ্ঠক, গিরিশচন্দ্র এই দৃশ্তে সেই রস অবতারণা করিতেন । আবার 
ষজাগার-দৃষ্তে যখন তিনি “ক্ষত্রকুলগ্লানি শত ধিক তোরে লক্ষণ” বলিয়! গঞ্জন করিয়া 
উঠিতেন, তখন তাহার সেই শান্ত ও সৌম্য মৃত্তি মুহূর্তের মধ্যে ক্রোধে আরক্কিম হইয়া 
উঠিত-বক্ষঃস্থল যেন ধিগুণ ফুলিয়! উঠিত। পলকের মধ্যে এই ভীষণ পরিবর্তনে 
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দর্শকগণ স্ভ্ভিত হইয়া যাইতেন । ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্বের ১*ই ফেব্রুয়ারী তারিখের “সাধারণী” 
পত্রিকায় 'মেঘনাদবধ' অভিনয়ের দীর্ঘ সমালোচন! বাহির হয়। আমরা গিরিশচন্দ্র” 
মেঘনাদ-ভূমিকার অভিনয় সন্ধে যেরপ মন্তব্য বাহির হইয়াছিল, সেই অংশটুকু নিয়ে 
উদ্ধত করিলাম : 

প্্যাসান্তাল থিযেট।র । ২রা ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে “মেঘনাদবধে'র অভিনয় 
দেখিতে গিয়া আমরা ষে গ্রীতিলাভ করিয়াছি, অনেক দিন আমাদের ভাগ্যে সে প্রকার 
সুখ আর ঘটে নাই। রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ, এই ছুই রূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্রদ্বয়ের চরিজ্র, কার্য এবং ভাব সমন্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই 
ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ্ঠতা হইয়াছিল, তাহ! স্বীকার করিতেই হুইবে।' 
কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-দক্ষতায় তাহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও 
আমর! মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়া! গিয়াছিলাম এবং 
তাহার রাম-রূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হুইয়াছিল। 
লঙ্গণ যখন পুঁজাগারে প্রবেশ করেন, তখন গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব সৌম্যভাব দর্শনে 
আমরা মুগ্ধ হই; আবার তৎ-পরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহস। রোষকষায়িত নেত্রে বীর- 
মৃন্তি পরিগ্রহ করিয়! বক্ষ গুসারণপূর্্বক লক্ষণের সহিত হন্দবযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম 
করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরমসীম! দেখাইলেন, তাহার সে ভাব 
অত্তুত, বিস্ময়কর ! তাহাতে আমরা মুঞ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলগ্ডের প্রথিত- 
নাম! গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা 
কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণ। 
হয় না। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন, আর এইরূপে আমাদের স্থখ বর্ধন করিয়া সাধুবাদ 
গ্রহণ করিতে থাকুন। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার ।”* “দসাধারণী” ৯ম ভাগ, ১৫ সংখ্যা । 

পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় 

দমেঘনাদবধ* অভিনয়ে বিশেষরূপ কৃতকার্য হইয়! গিরিশচন্দ্র তৎপরে নবীনচন্দ্রে 
মহাকাব্য পলাশীর যুদ্ধ' নৃতন করিয়া নাটকাকারে গঠিত করেন। প্রায় ছুই বসব পূর্বে 
“বেল থিয়েটার" ভাড়া লইয়! নিউ এবিয়ান থিয়েটার” সম্প্রদায় একবার “পলাশীর যুদ্ধ' 
অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচঞ্জের নবভাবে গঠিত এবং নৃতনত্বপূর্ণ শিক্ষাদান- 
চাতুর্যে “পলাশীর যুদ্ধব' ও 'মেঘনাদবধে'র ন্টায় নাট্যামোদিগণের পরম সমাদরলাভ 
করিয়াছিল। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 

ক্লাইভ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
সিরাজদ্দৌল। মহেন্দ্রলাল বস্থ। 

* দসাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্্ের পুত্র প্রীযু অজয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সৌজন্বে 'লাধারনী/র- 
প্রাচীন ফাইল হইতে সংগৃহীত। 
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জগৎশেঠ ও ঘাতক অমৃতলাল মিজ্র। 
রাজবল্লভ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু )। 
রায়দুর্লভ ও উদাসীন মতিলাল স্থর। 
মোহনলাল কেদারনাথ চৌধুরী । 
মীরণ রামতারণ সান্ন্যাল। 
বেগম লঙ্গ্ীমণি দাসী । 
বাণী ভবাণী কাদস্থিনী। 
ইংলগু-রাজলম্ষষী শ্রীমতী বিনোদিনী দ|সী। ইত্যার্দি। 

পলাশীর যুদ্ধে ন্যায় এরূপ নিখুত অভিনয় বহুকাল বঙ্গ-রঙ্গালয়ে গ্রদপিত হয় 
'নাই। প্রত্যেক অভিনেত৷ ও অভিনেত্রী তাহাদের ভূমিকার একটা আকার প্রদান 
করিয়া দর্শক-হুদয় রসাধ্ুত করিয়াছিলেন । 

গ্রন্থক।র নবীনচন্দ্র সেন এ সময়ে মফংম্বলের ডেপুটা ম্যাজিষ্টেটে ছিলেন। তিনি 
ছুটীতে কলিকাতায় আপিয়া পলাশীর যুগ্ধে'র অভিনয় দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ 
করেন। এইসময় হইতেই গিরিশচন্দ্রের সহিত নবীনচন্দ্রের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। 

এই সৌহার্দ্যের ভিত্তি শুধু "পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় নহে_ অনেকটা প্রতিঘন্দিতায়। প্রথম 
আলাপের দিখ গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বলেন, “আপনার «পলাশীর যুদ্ধে' '্রম ক'রে 
দুরে তোপ গঞ্ছিল অমনি' লাইনটা লর্ড বায়রণের 07176 12201 হইতে গৃহীত।* 
বায়রণ যেমন ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্ববাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনিও পলাশীর যুদ্ধের 
ূরবববস্থা সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন কিন্ত আমার মনে হয়, ক্রম ক'রে দূরে তোপ 
গঙজ্জিল অমনি' এ লাইন ভাল অন্বাদ হয় নাই।” নবীনচন্দ্র বলিলেন, “আপনি কিরূপ 
অন্থবাদ করিতেন?” উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “মুখে-মুখে হঠাৎ বায়রণের অন্থবাদ 
কর] সহজ নয়, তবু বোধ করি, এইরূপ হইলে বায়রণের ভাব কতক বজায় থাকে - 

নিকট, প্রকট, ক্রমে বিকট গর্জন, 
অস্ত্র ধর' অন্ত্র ধর? কামান ভীষণ !” 

উদার-কবি গুণমুগ্ধ হইয়া! শিরিশচন্দ্রকে ভ্রাতৃ-সন্বোধনে আলিঙ্গন করেন এবং সেই- 
দিন হইতে বরাবর “ভাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন । শেষ বরস পর্য্যন্ত কবিঘয়ের 
পরস্পর একট প্রাণের আকর্ষণ ছিল, যথাসময়ে পাঠকগণ সে রস আন্বাদন করিবেন। 

“আগমনী” অভিনয় 

এই সময়ে আশ্বিন মাসে শারদীয় পৃজ। উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র গ্তাসান্তাল থিয়েটারের 
'জন্ত "আগমনী" ও 'অকালবোধন' নামক ছুইখানি নাট্যরাসক রচনা করেন। 'আগমনী' 
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১৪ই আশ্বিন (১২৮৪ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। গিরিরাজ, মহাদেব, উমা এবং 
মেনকার ভূমিকা! যথাক্রমে রামতারণ সান্ন্যাল, কেদারনাথ চৌধুরী, শ্রীমতী বিনোদিনী 
এবং কাদপ্থিনী দাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন । 'আগমনী'র গীতগুলি (“ওম কেমন করে 
পরের ঘরে ছিলি উম! বল ম! তাই!” প্রভৃতি ) এত মধুর এবং মর্দস্পর্শী হইয়াছিল যে 
দর্শকমাতেই মুগ্ধ হইয়া মুক্তকণ্ে ইহার প্রশংস! করিয়াছিলেন। 

“অকালবোধন; অভিনয় 

'অ।গমনী" সর্বজন-সম[দৃত হওযায় গিরিশচন্দ্র উৎসাহিত হইয়া সঙ্গে-সঙ্গে 'অকাল- 
বোধন" নামক আর-একথানি ন।ট্যবাসক প্রণয়ন করেন । “আগমনী' অভিনয়ের চারি- 
দিন পরেই (১৮ই আশ্বিন ) "্যাসান্ালে' ইহ। অভিনীত হয়। গিরিশচন্র ত্বয়ং রামচন্দ্র 
এবং মহেন্দ্রলাল বস্থু ইন্দ্রের ভূমিক। অভিনধ করিয়| দর্শকগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া- 
ছিলেন। 

“আগমনী' ও “অকালবোধন' ছুইথানি পুস্তিকাই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। 
গিরিশচন্দ্র স্বীয নাম গ্রস্থকারবূপে প্রকাশ ন৷ করিঝ। মুকুটাচরণ মিত্র ছন্সনাম ব্যবহার 
করেন। «গ্রেট স্য।সান্তাল থিয়েটারে তিনি যে কয়েকথানি রক্ষনাট্য রচন। করিয়া 
দিয়ছিলেন, সেগুলিকে তিনি রচন[র মধ্যেই গণ্য করেন নাই। “আগমনী'ই তিনি 
তাহার প্রথম রচনা বলিষ| জ্ঞাপন করেন। “'আগমনী'র উতৎসর্গ-পত্রপাঠে তাহার 
পরিচয় পাওয়! যায। যথা :-_ 

"নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চৌধুরী । প্রিয় ভ্রাতঃ কেদার-_ 
শারদীয় পুনন্মিলন ছলে- তোমার কর-কমলে - অগ্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি অর্পণ 

করিলাম-- অবশ্য পূর্ববভাব সুলিবে, এমন মকলে ভুলে থাকে -ত। বলে এটাকে ভূল? 
ন), আমার এই প্রথম রচনা-কুস্থমটীকে অনাদর-অনল-শিখায় অর্পণ ক'র না । কিন্তু 
কি বলিয়া যত্র করিতে বলিব, জানি ন।; কারণ এ পুণ্তিক।খানির নাম “নব যে|গিনী' 
_'্নিবীন। কামিনী” বা 'নবীন। তপস্থিনী' নয়, সতরাং প্রাচীন পদ্ধতিমতে “এই 
পুস্তিক|খানি নবীনা কামিনী ব। যোগিনী বা তপস্বিনী আপনার করে অর্পণ করিলাম 
ইত্যাদি” বলিতে পারিলাম না; এখানি তোমায় দিলাম, যাহা ইচ্ছ। করিও, এই ছুই 
পংক্তি লিখিয়! নিশ্চিন্ত থাকিলাম । 

তোমারই মুকুট ।” 
অতি অক্পদিনের মধ্যেই "্াসান্যাল থিয়েটার” সাধারণের স্থদৃষ্টি আকর্ষণে 

নুপ্রতিষ্ঠিত হুইয়! উঠিয়াছিল, কিন্তু এই উন্নতির প্রথম মুখেই এমন একটা ঘটনা ঘটিল, 
যাহাতে গিরিশচন্দ্রকে থিয়েটারের “লিজ' স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল । তাহার ভ্রাতা 
অভুলকৃষ্ণ ঘোষ তখন হাইকোর্টের নৃতন উকীল হইয়াছেন। তিনি একদিন গিরিশ$ন্দ্রকে 
বলিলেন, “মেজদাদা, তুমি দিনেরবেলায় অফিসে কাজ কর,-_রাজে থিয়েটারে বই 

গিও ১৩৭ 



লেখা, রিহারত্যাল দেওয়া, অভিনয় করা-এইসব লইয়াই ব্যস্ত থাক। তুমি বিশ্বাসী 
ও ন্থযোগ্যবোধে যাহাদের উপর টিকিট বিক্রয়, হিসাবরক্ষা, গার্ড দেওয়। এবং 
থিয়েটারের অন্তান্ত বিষয়ের তত্বাবধানের ভার দিয়াছ, তাহার! যে বরাবর হুসিয়ার 
হুইয়! কার্ধ্য করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? ইহাদের দোষেই তৃবনমোহনবাবু নান। 
প্রকারে খগগ্রস্ত হইয়া অবশেষে থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হইলেন। ভূবনমোহনবাবুর 
পরিণাম দেখিয়া আমি চিস্তিত হইয়া পড়িয়াছি। হয় তুমি থিয্লেটার ছাড়, নচেৎ 
এস-_ আমর! পৃথক হই ।” অঙ্থগত ভ্রাতার এইরপ স্পষ্টবাকো গিরিশ$ন্দ্র বিশ্থিত হইয়া 
বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, থিয়েটারের আয়-ব্যয় ও তত্াবধানের দিকে আমার 
দৃষ্টি নাই? আর যেকপ বিক্রয় হইতেছে, তাহাতে কি তোমার ধারণা, আমার লোকসান 
হইবে ?” অতুলকরুষ্ণ বজিলেন, “থিয়েটারের আভ্যন্তরিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আমার 
বিশ্বাস, থিয়েটার করিয়া কেহই খণগ্রস্ত ভিন্ন লাভবান হইতে পারিবে না” গিরিশচন্দ্র 
ভ্রাতার মানসিক চাঞ্চল্য বুঝিয়া বলিলেন, “তোমার যদি এইরূপ বিশ্বাসই হয়, তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাকে বলিতেছি, থিয়েটারের সংশ্বে যতদিন থাকিব, আমি 
আর স্বত্বাধিকারী হইবার কখনই চেষ্টা করিব না।” 

গিরিশচন্্র আজীবন স্বীয় বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রধান পরিচালক 
হইয়! ইচ্ছামত যাহাকে-তাহাকে থিয়েট|রের স্বত্বাধিকারী করিয়! হ্বয়ং তাহাদের 
বেতনভোগী হইয়! কার্ধ্য করিতেন। ইংলগ্ডে 'আর্ল অক. ওয়ারউইক" যেরূপ রাজা 
হইবার যোগাতা৷ রাখিয়াও কখন স্বয়ং রাজ] হইবার প্রয়াস না করিয়া! নৃপতি-শ্র্া 
([/08-09061) নামে অভিহিত হুইয়াছিলেন, _ গিরিশচন্ত্রও সেই পথ অবলম্বন 
করিয়াছিলেন । তিনি লিজের স্বত্ব পরিত্যাগ করিলে, তাহাব শ্যালক দ্বারকানাথ দেব 
থিয়েটার ভাড়া লইলেন। 
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পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ 

গ্যাসান্তাল থিয়েটার নানা হস্তে 

দ্বারকানাথবাবুর লিজের সময় গিরিশচন্দ্র “মেঘনাদবধ”, “রুষ্ণকুমারী' প্রভৃতি 
নাটকে রাম ও ইন্ত্রজিৎ ভীমসিংহ প্রভৃতি ভূমিক1 অভিনয় করিয়াছিলেন। এতথ্যতীত 
তিনি দীনবন্ধুবাবুর “ঘমালয়ে জীবন্ত মাচছষ' গল্সটী গ্রহসনাকারে পরিবন্তিত করিয়া 
দেন। প্রহসনখানি বেশ জমিয়াছিল। কয়েকমাস পরে দোয়ারীবাবু থিয়েটার ছাড়িয়া 
দিলে ১৮*৮ শ্রীষ্টাের প্রথম হইতে কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় সাব-লিজ গ্রহণ 
করিলেন। 

কেদারবাবুর জন্মভূমি ভায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত ঘাটেশ্বর। গ্রাম। ইনি তথাকার 
জমীদ|র ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কাব্য ও নাট্যচষ্ঠা লইয় থাকিতেন ;_ যৌবনের 
মধ্যভাগে প্তাসান্তাল থিয়েটারে আসিয়া! যোগদান করেন। গিক্সিশচন্ত্রকে তিনি 
বাদশা? বলিয়া ডাকিতেন। তাহারই উৎসাহ এবং সাহায্যে কেদারবাবু মহাসমারোহে 
দল গঠিত করিয়া ৫ই জাহুয়ারী “পলাশীর ঘুদ্' অভিনয় ঘোষণ। করেন। লঙ্বপ্রতিষ্ 
অভিনেত! ও অভিনেত্রী সশ্মিলনে “পলাশীর যুদ্ধ” অতি স্থন্দররূপ অভিনীত হয়। 

বঙ্গ-নাট্যশালায় বড়লাট 

এই নবগঠিত 'ন্তাসান্তাল' সম্প্রদায়ের প্রতি দর্শকগণের বিশেষরূপ সহান্তৃভৃতি দেখিয়া 
“বেঙ্গল থিয়েটার' জন্প্রদায় একট বড়রকম "চাল" চালেন। এই সময়ে কলিকাতায় 
“পশ্ুকরেশ-নিবারণী সতা” প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সভার তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্ত উক্ত সভার 
সেক্রেটারী গ্র]াপ্ট সাহেব উঠিয়া-পড়িয়। লাগিয়াছিলেন। দেশের রাজা) মহারাজ ও 
জমীদারগণের নিকট তিনি চাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন। “বেঙ্গল থিয়েটারে'র কর্তৃপক্ষগণ 
এই সময়ে গ্র্যাণ্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়| উক্ত সভার সাহাষ্যার্থে একরাত্রি 
অভিনয় করিবার প্রস্তাব করেন এবং তাহারই উৎসাহে তৎকালীন বড়লাট লর্ড লিটনকে 
তাহার উপস্থিতি ও আগ্গকুল্যের নিমিত্ত আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। গ্র্যাণ্ট সাহেবের 
চেষ্টায় বড়লাট বাহাছুর “বেঙ্গল থিয়েটারে'র প্রার্থনা মঞ্চুর করেন। ১৮ই জানুয়ারী, 
শুক্রবার তারিখে, রাজ-প্রতিনিধির সম্মুখে “বেঙ্গল থিয়েটার “শকুস্তলা' নাটক অভিনয় 
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করেন। বঙ্গ-রঙ্গালয়ে রাজগ্রতিনিধির এই প্রথম শুভাগমন, _ বঙ্গ-নাট্যশালার ইতিহাসে 
ইহ] একটী স্মরণীয় রজনী ।* 

থিয়েটারে বস্কিমচন্দ্রের যুগ 

২৬শে জাগ্রয়রী তারিখে "্যাসান্তাল থিগেটারে' “আনন্দ-মিলন' নামক একবাণি 
নৃতন গীতিনাটা অভিনীত হয়। কিন্তু গীতিনাট্যথানি তেমন জমে নাই। 

দীনবন্ধুবাবু এবং মাইকেল মধুস্দন দত্তের পর এই সময়ে বঙ্গ-নাট্যশালায় বন্ধিম- 
চন্দ্রের যুগ চলিতেছিল বল! যায়। “বেঙ্গল থিগনেটারে? “ুর্গেশনন্দিনী এবং “মালিনী” 
সগৌরবে অভিনীত হইতেছিল। "ন্তসান্তাল খিয়েটারে'ও 'মৃণালিনী এবং 'কপাল- 
কুগুলার অভিনয় ঘোষণা! করিলে সমধিক দর্শকমাগম হইত । বঙ্কিমচন্ত্রের প্রতি 
দর্শকগণের বিশেষরূপ অনুরাগ দেখিয়া গিরিশচন্দ্র “বিষবৃক্ষ' ন।টকাকারে পরিবন্তিত 
করিয়া স্বয়ং নগেন্দ্রনাথের ভূমিকা অভিনয় করেন। দেবেন্দ্র, শ্রী, স্্ধ্যমুখী, কুন্বনন্দিনী, 
কমলমণি এবং হীর|র ভূমিকা যথাক্রমে বামতারণ সান্াল, মহেম্দ্রলাল বহ্থ, 
কাদস্িনী, শ্রীমতী বিনোদিনী, কমলা (স্থৃকুমারী দত্তের ভগ্রী) এবং নারায়শী গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। «বিষবুক্ষ' অভিনয়ে শ্ঠি/সান্তাল থিয়েটারে'র গৌরব আরও বাডিয়] 
যায়। নগেন্্র দত্তের বিভিন্ন অবস্থার চিত্রগুলি গিরিশচন্দ্র অদ্ভুত অভিনয়ে দর্শক- 
হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়! যাইত। 

* সেবাত্রর অভিনয় সম্বন্ধে “ইংলিসমযানে? নিয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল £- 
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“বিষবৃক্ষে'র আদর দেখিয় 'বেজল থিয়েটার' সন্প্রদায়ও উৎসাহের সহিত ১৮৭৮ খ্রী, 
১২ই মাচ্চ তারিখে বঙ্ধিমচন্দ্রের “চজ্জশেখর অভিনয় করেন। চন্দ্রশেধর, প্রতাপ, ফষ্টর, 
দজনী ও কুলসমের ভূমিক! যথাক্রমে বিহারীল।ল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস বৈষ্ঞব, শরচচশ্্র 
ঘোষ, শ্রীমতী বনবিহারিণী এবং এলোকেশী গ্রহণ করিয়াছিলেন। চচন্ত্রশেখর' কিন্তু 
ইহছার। তেমন জমাইতে পারেন নাই। উত্তরকালে ষ্টার থিয়েটারে নাট্যাচাখ্য 
শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বঙ্থ কর্তক নাট্যাকারে গঠিত চন্দ্রশেখরে"র অভিনয় দর্শনেই দেশ 
মাতিয়া উঠিয়াছিল। 

যাহাই হউক “বেঙ্গল থিফেটারে' “ছুর্গেশনন্দিনী'র সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিপত্তি 
দেখিয়া! কেদারবাবুও 'ন্যাসান্তালে “ছুর্গেশনন্দিনী' অভিনয় করিবার জন্য গিরিশবাবুকে 
ধৰ্রিয়া বমিলেন। | 

কেদারবাবুর বিশেষরূপ আগ্রহ দর্শনে গিরিশচন্দ্র ুর্গেশনন্দিনী' নৃতন করিয়া 
নাটকাকারে গঠিত করিয়া! দিয়াছিলেন। ২২শে জুন (১৮৭৮ শ্রী) তারিখে 'ন্যাসান্তাল 
খিযেটারে' ইহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথমাভিনয় রজনীতে জগৎমিংহের ভূমিকায় 
কেদারবাবু এবং ওসম!নের ভূমিকায় কিরণচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গম্চে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। কিন্ত “বেজল থিয়েটারে” শরচ্চন্দ্র ঘোষ ও হরিদাস দাস (জাতিতে 

বৈষ্ণব) উক্ত ভূমিক1 ছুইটার বছবার অভিনয় করিয়! এতটা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, 
যে, দর্শকগণ উভয় থিয়েট|রের অভিনয় তুলন! করিয়া “বেঙ্গল থিয়েটারে'রই জয় ঘোষণা 
করেন। তেজন্বী গিরিশচন্দ্র ইহা সহা করিতে না পারিয়া স্বয়ং জগৎসিংহের ভূমিকা! 
গ্রহণ করিলেন এবং ওসমানের ভূমিকা কিরণবাবুর পরিবর্তে মহেন্দ্রলাল বন্থকে প্রদান 
করিলেন। 

পূর্ব্ব হইতেই তিলোত্তমা ও আয়েষার উভয় ভূমিকা শ্রীমতী বিনোদিনীকে এবং 
কতলু খাঁ, বিদ্াদিগগজ, রহিম শেখ, বিমল ও আসমানির ভূমিক। ষথাক্রমে মতিলাল 
স্থর, অতুলচন্দ্র মিজ্জর (বেডৌল ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ), কাদঘ্িনী ও 
লক্মীমণিকে দেওয়া হইয়াছিল। শিক্ষাদানেও গিরিশচন্দ্র এবার একটু নৃতনস্ব দেখাইয়া 
পুনরাম্ অভিনয় ঘোষণ। করিলেন । 

অপূর্ব অভিনয়-নৈপুণ্যে এবার 'ন্যাসান্তাল থিয়েটার, সাধারণের মত পরিবর্তনে 
সমর্থ হইয়াছিল । নাট্যামোদী-মহলে আবার "ন্তাসান্তালে'র জয়ধ্বনি উখিত হয়। কিন্ত 
কেহ-কেহ এ কথা বলিতেও ছাড়েন নাই-“ “বেঙ্গল থিয়েটারে'র স্তায় ইহারা তো 
আর ঘে/ড়! দেখাইতে পারিল না!” 

আকৃতি, কঠম্বর, স্থশিক্ষা এবং পর্যবেক্ষণ (০১96:৮৪0০0) ও পরিকল্পনা 
(০০০০০৫৫০) শক্তির সম্যক মিলনে উৎকষ্ট অভিনেতা স্থষ্ট হয়। কবির ন্যায় 
অভিনেতার! জন্মগ্রহণ করেন -_ কেবলমাত্র শিক্ষায় গঠিত হন না। গিরিশচন্দ্রের এই 
সমস্ত গুণগুলিই ছিল। এ নিমিত্ত 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমটাদ হইতে আরম্ত 
করিয়া যে কোনও ভূমিকায় তিনি রঙ্গমঞ্চে বাহির হইয়াছেন, তাহাতেই দর্শকগণের 
চিত্তহরণে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
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ন্যাসান্তাল থিয়েটারে এই সময়ে গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ, রাম, ক্লাইভ, পশুপতি, 
নগেন্জনাথ, জগৎসিংহ প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলী যেন মন্তরমুধ হইয়া 
যাইতেন। এই সকল ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যে মধ্যাহ-ভাক্করসম তাহার 
অভিনয়-গৌরব চতুদ্দিকে পরিব্যাণ্ত হইয়৷ পড়িয়াছিল। 

“ছুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়কালে একরাব্রি বিশেষ একটী দুর্ঘটন। ঘটে ; এই ঘটনার পর 
গিরিশচন্দ্রকে দীর্ঘকাল অভিনয়কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যে দৃশ্টে 
আসমানি, গজপতি বিস্তার্দিগ গজের গৃহে প্রবেশ করিয়া, ব্রাহ্মণের ভোজনাবশিঞঈ খিচুড়ি 
নিজে খাইয়! বাকিটুকু বিস্যািগগজকে খাওয়াইত,_সে দৃশ্তে ফুটি গুলিয়া খিচুড়ি 
পরিকপ্পলিত হইত। উক্ত দৃষ্টাড়িনয়ের পর জগৎসিংহ-বেশী গিরিশচন্দ্র রঙ্গম্চে গ্রবেশ 
করেন। যে স্থানে বিস্তাদিগগজ খিচুড়ি খাইয়াছিল, সে স্থানে যে ফুটির খোমা পড়ির। 
ছিল, তাহা! তিনি লক্ষ্য না করিয়া যেমন তাহার উপর প। দিয়াছেন, অমনি প॥ 
হড়কাইয়া রঙ্গমঞ্চের উপর পড়িয়া যান। আঘাত এত গুরুতর হইয়াছিল ষে তাহার 
বাম হম্তের কি ভাঙ্গিয়! যায়। দর্শকগণ হায়-হায় করিয়া উঠেন। সঙ্গে-নঙ্গে ড্রপ 
ফেলিয়! দেওয়া! হয়। কেদারবাবু দর্শকগণের অনুমতি লইয়া স্বয়ং জগংসিংহ সাজিয়! 
সেদিনের অভিনয় একরূপ চালাইয়া দেন। সম্পূর্ণরূপ হাতের ব্যথা সারিতে গিরিশ- 
চন্দ্রের তিন মাস সময় লাগিয়াছিল। তাহার এই দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে থিয়েটারের 
বিক্রয় কমিয়া যায় এবং তৎসঙ্গে সম্প্রদায়-মধ্যে নানাবধপ বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়। 

গোগীর্টাদ শেঠির লিজ গ্রহণ 

কেদারবাবু নান। কারণে থিয়েটার ছাড়িয়৷ দিলে, অবিনাশচন্ত্র করের উদ্যোগে 
গোপী্ঠাদ কেঁইয়া (শেঠি) নামক জনৈক মাড়োয়ারী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্ের প্রথম হইতে 
ন্তাসান্তাল থিয়েটারে'র সাব-লিজ গ্রহণ করেন। অবিনাপবাবু তাহার থিয়েটারের 
ম্যানেজার হন। 

অবিনাশচন্দ্র করের অধ্যক্ষতায় '্যালান্তাল থিয়েটারে? যে কয়েকখানি নাটক ব! 
গীতিনাট্য অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-প্রণীত “কামিনীকুঙ' 
গীতিনাটাখানিই বিশেষরূপ উল্লেখষোগ্য । এই গীতিনাট্যখানি অভিনয়ে খিয়েটারের 
সুনাম হইয়াছিল। 

রবিবারে অভিনয় 

সা্গ্যাল-ভবনে প্রথমতঃ সপ্তাহে শনিবার মাজ রাত্রি ৯টার সময় অভিনয় আরম্ত 
হইত; কিন্ত শনিবারে মফ:ম্বলবাসী চাকুরীজীবির! বাটী যাইতেন, বর্তমান সময়ের 
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স্যায় তাহারা 49115 7295৪61)8০: হইয়। প্রত্যহ বাটী হইতে যাতায়াত করিতেন না। 

'াহাদের ক্বিধার নিমিত্ত তৎপরে বুধবারেও রাজি ৯্টায় অভিনয় হইতে আরম্ত হয়। 
'অবিনাশবাবু একদিন রবিবার বেলা ২টার সময়, সখ করিয়া অভিনয় ঘোষণা করেন-_ 
তাহাতে খুব বিক্রয় হয়। সেই হুইতে রবিবারেও অভিনয় চলিতে থাকে । ক্রমে 

সাধারণের স্ববিধার নিমিত্ত তাহ! সান্ধ্য অভিনয়ে দীড়ায়। অবিনাশবাবু উদ্যোগী 
পুরুষ ছিলেন। এতদ্দেশীয় অনাথ বালকগণের শিক্ষার নিমিত্ত সে সময়ে কলিকাতায় 

একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সভার সাহায্যার্থে তিনি তৎকালীন হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেবের উপস্থিতি ও আনুকূল্যে 'স্তাসন্তাল থিয়েটারে" “নন্দন- 
কুহ্থম' নামক একখানি নৃতন গীতিনাট্য অভিনয় করেন (২৬শে জুলাই ১৮৭৯ শ্রী)। 
এইরপে প্রায় ছয় মাস কাটিল। তাহার পর নৃতন নাটক জমাইতে না-পারিয়া “শরং- 
সরোজিনী" “বৃত্রসংহার' প্রভৃতি পুরাতন নাটক অভিনয় করিয়া অবিনাশবাবু শেষে 
সম্প্রদায় লইয়া ঢাকায় অভিযান করেন (অগস্ট ১৮৭৯ খ্রী)। ঢাকায় একটা ষ্টেজ 
ছিলঃ সেই ষ্টেজ অধিকার করিয়৷ সম্প্রদায় অভিনয় ঘোষণা করিলেন। 'ন্তাসান্তাল 
থিয়েটারে'র আগমনে সহর সরগরম হইয়। উঠিল। হঠাৎ ঢাকার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ- 
মধ্যে একটা মহ! উত্তেজনার হৃষ্টি হইল। তথাকার বিগ্ভালয়ের কর্তৃপক্ষগণ বিজ্ঞাপন 
প্রচার করিলেন, কলিকাতা হইতে সমাগত "ন্যাসান্তাল থিয়েটারে'র অভিনেত্রীগণ 
বারাঙ্গনা; সুতরাং এই বেশ্বা সংশ্নিই থিয়েটার দেখিতে যাওয়া! কোন ছাত্রের কর্তব্য 
নহে। নিষেধ সত্বেও যে ছাত্র অভিনয় দেখিতে যাইবে, তাহাকে বিষ্ভালয় হইতে বহিদ্কত 
করিয়া দেওয়। হইবে। বিষ্ঞালয়ের এই কড়া হুকুমজারিতে থিয়েটার সম্প্রদায়কে প্রথমে 
বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু ঢাকার নবাব গনিমিঞকা। বাহাছুর এবং 
সপ্রসিদ্ধ জমীদার মোহিনীমোহনবাবুর সহাঙ্ভূতি এবং আম্তকুল্যে তাহাদিগকে 
বিশেষদূপ বেগ পাইতে হয় নাই। তথায় মাসাবধি অভিনয় করিয়। দ্বারভাঙ্গার 

মহারাজার রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে বায়না পাইয়! সম্প্রদায় বাকীপুরে যাত্রা করেন। 
বাকীপুর হইতে বেখিয়ার রাজবাটা- তথা! হইতে কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ প্রভৃতি 
স্থানে অভিনয় করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাবের প্রথমেই থিয়েটার কলিকাতায় প্রত্যাগমন 
করে। স্বত্বাধিকারী গোপী্টাদবাবু সম্প্রনায়ের সহিত বিদেশে গিয়াছিলেন; কিন্ত 
নান! কারণে বিরক্ত হুইয়৷ তিনি অবিনাশবাবুকে থিয়েটার ছাড়িয়। দিয়া কাশী হইতে 
কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। 

থিয়েটারে উপহার 

বিদেশ হইতে আসিয়! অবিনাশবাবুর দল ভাঙ্গিয়! যায়। এই সময়ে কেদারনাথ 
চৌধুরীর মাতুল কালিদাস মিত্র 'ন্াসান্তাল খিয়েটার' ভাড়া! লইয়া অভিনয় চালাইতে 
ছিলেন। কয়েক মাস পরে তিনিও ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর অনেকেই কেহ-বা! 
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এক মাসের জন্য কেহ-বা এক সপ্তাহের জন্ত ভাড়া লইয়া অভিনম্ন করেন। এইরূপে 
থিয়েটারের অবস্থা চরম অবনতির পথে আসিয়া ধাড়াইয়াছিল। অবশেষে যোগেন্দ্রনাথ 
মিত্র (ওরফে লঙ্কা মিত্র) থিয়েটার ভাড়া লইয়। দশক সংখ্যা বাড়াইবার জন্য অঙ্গুরীয়, 
ইয়ারিং, আয়না, রুমাল, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি উপহার দিতে আরম্ভ করেন। 
থিয়েটারে উপহার প্রদান এই প্রথম | গ্যালারি ও পিটের দর্শক সংখ্যা ইহাতে বাড়ি 
যায়। সর্বশেষে তরমুজ, ফুটি, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কলমূলাদি প্রদানে যোগেন্দ্রবাবু এ 

কাধ্যের চরম করেন। বল। বাহুল্য ইহার পরেই থিয়েটার বন্ধ হইয়। যায়। কিছুদিন 
পরে ভুবনমোহনবাবুর দেনার দায়ে থিয়েটার নিলামে উঠে, প্ুতাপটাদ জ্ুরী নামক 
জনৈক মাড়োয়ারী ণ্াস্ন্তাল থিয়েটার" হাউস কিনিয়! লন। 
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ঘড়বিংশ পরিচ্ছেদ 

প্রতাপর্টাদ জছুরীর "শ্যাসান্তাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের অধ্ক্ষতা গ্রহণ 

এ পধ্যস্ত বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার ইতিবৃত্ত যতদুর লিখিত হইল, তৎ্পাঠে 

পাঠকগণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন, _সার্যান-ভবনে টিকিট বিক্রয় করিয়া প্রথম 

পেশাদারী থিয়েটার খোল! হইলেও ব্যবমায়ী হিসাবে তাহা পরিচালিত হয় নাই। আয়- 

ব্যয়ের হিসাব, অভিনেতাদের বেতন ইত্যাদি সমন্ধে উহাদের কোনওরাপ একটা পাকা 

ব্যবস্থ। ছিল না। তাহার পর তুবনমোহনবাবু বৃহৎ বাড়ী তৈয়াবী করিয়া যখন “গ্রেট 
স্তাসান্তাল থিয়েটার খুলিলেন, তখনও হিসাব রাখিবার দস্তরমত সুব্যবস্থা হয নাই। 

একটা বড় ব্যবসা চালইতে হইলে যেমন তাহার কল দিকে সুশৃঙ্খল! স্থাপন এবং 

উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের আবশ্তক, তিনি সে বিষয়ে যত্ুবান হন ন[ই। ইহার অন্য 

কারণ কিছুই নাই,_-তিনি সথ করিয়। থিয়েটার করিয়াছিলেন, ব্যবসা কৰিব বলিয়। 

নহে। সখও সকল প্রকারে মিটাইয়।ছিলেন। ঢোল বাজাইবার তাহার সখ ছিল,- 

কিছুদিন কনসা্ট গার্টির পার্খে স্বতন্ত্র আসনে বসিয়! তাঁকিয়ায় হেলান দিম! ঢোলও 

বাজাইলেন। দর্শকগণ কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়৷ স্বত্বাধিকারীকে দেখিতেন। কলতঃ তূবন- 

মোহনবাবু সরল এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন, বিনা পয়সায় আমোদ করিবার লে।কেরও 

অভাব ছিল না। ক্রমে তিনি খণগ্রস্ত হইয়া থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হুইলেন। 

রু্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বছ লোকই থিয়েটার ভাড়। লইর়া- 

ছিলেন, কিন্ত তাহাদের মধ্যে কেহই ব্যবসাদা]র ছিলেন না। প্রায় সকলেই নাটযা- 

মোদী অথবা অভিনেতা । একমান্র গোপীচাদ শেঠি ব্যবসাদার ছিলেন, তিনিও 

থিয়েটারে লাভ না৷ পাই বিদেশে অভিনয়কালীন অবিনাশচজ্্র করকে থিয়েটার, 

ছাড়িয়। দেন। তুবনমোহনবাবু থিয়েটার ভাড়া দিলেও তাহার সময়ে যেরূপ প্রতে,ক 

অভিনয়-রাজেই পান-ভোজনের ধূম চলিত,_ অন্যান্য শ্বত্বাধিকারিগণের সময়েও 

সম্প্রদায়মধ্যে সে রোগ সংক্রামক হইয়। দাড়াইয়াছিল। যেদিন কিছু বেশ বিক্রম 

হইত, সেদিন হ্বত্বাধিকারীরও উদারত। বাড়িয়া যাইত, আয়-ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয় 

কেহই চলেন নাই। 

স্থশিক্ষিত নাট্যারাগিগণ সে সময়ে থিয়েটার দেখিতে আসিতেন বটে, এবং 

অভিনয়-নৈপুণ্য দশনে প্রশংসা! করিতেন, কিন্তু তাহারা অভিনেতাদের সংস্গ পছন্দ" 

করিতেন লা । মহিলাগণের জন্ত থিয়েটারে এপ্রথমে আসনের পৃথক ব্যবস্থা ছিল না" 

১৪৫ 



পরে হইয়াছিল, কিন্তু স্ত্ী-দর্শক অধিক হইত না। অভিনেতাদের পান-দোষের দুর্নাম 
শুনিয়া অনেকে বাটীর স্ত্রীলোকদের খিয়েটারে পাঠাইতে ইচ্ছ। করিতেন না। 

গ্রতাপচাদদ জঙ্বরীর সময় থিয়েটারের এই ধার! সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হুইল। 
কর্মচারিগণের নির্দিষ্ট বেতন ও হাঁজিরা-বহি এবং আয়-ব্যয় ও হিষাব-নিকাশের জন্ত 
দস্বরমত খাত! বাহির হইল। এক কথায় থিয়েটারের নৃতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। 

প্রতাপাদ্বাবু পাক ব্যবসদার ছিলেন। তিনি বিশেষ সন্ধ/নে বুঝিয়াছিলেন, 
_ উপযুক্ত অভিনেতৃগণ কর্তৃক ভাল নাটক অভিনীত হইলে থিয়েটারে যথেষ্ট অর্থাগম 
হয় ;_ তবে স্থযোগ্য পরিচালক চাই। তাহার জহরতের দোকান ও অন্তান্ত ব্যবসায় 
ছিল। থিয়েটারটাও একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করিবার জন্ত তিনি বিশেষ 
উদ্োগী হইলেন। প্রতাপচাদবাবু গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় পাইয়! তাহাকেই 
তাহার থিয়েটারের বেতনভোগী ম্যানেঞ্জার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। গিরিশবাবু সে 
সময়ে পার্কার কোম্পানীর অফিসের বুককিপার ছিলেন; মাসিক দেড়শত টাকা বেতন 
পাইতেন। প্রতাপটাদবাবুর প্রত্তাবে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আমি অফিসের কার্ধ্য 
'বজায় রাধিয়া পুর্বে যেরূপ সন্ধার পর থিয়েটারে আসিয়া শিক্ষাদান এবং আবশ্তাক- 
বোধে অভিনয় করিতাম,-_ আপনার থিয়েটারেও সেইরূপ করিব, ইহার জন্য কাহারও 
নিকট কখনও অর্থ গ্রহণ করি নাই,- আপনার নিকটও করিব না।” প্রতাপচাদবাবু 
বলিলেন, “না না বাবু- তাহা হইবে না, ছুই কার্য একজনের ছ্বারা ভাল হয় না 
আপন]কে অফিসের কার্ধ্য ছাড়িয়। দিয়া আমার বিয়েটারের সকল ভার লইতে হইবে। 
আমি এখন আপনাকে মাসিক একশত টাকা করিয়া বেতন দিব। থিয়েটারের যেরূপ 
মুনাফা বাড়িবে, আপনার বেতনও সেইরূপ বাড়িতে থাকিবে ।” 

প্রতাপচাদবাবুর উদ্যম ও আগ্রহ দর্শনে এবং তাহার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় পাইয়! 
-গিরিশচন্ছ্ের মনে উদয় হইয়াছিল- এরূপ একজন পাক! ব্যবসাদারের সহিত মিলিত 
হুইয় যস্যপি থিয়েটারের পরিচালন-ভার গ্রহণ করি, তাহা হইলে মনোনীত অভিনেতা 
ও অভিনেত্রী গ্রহণে থিয়েটারে একটা সুশৃঙ্খল! স্থাপন এবং ভাল নাটক অভিনয়ে 
নাট্যশালার৪ উৎকর্ষতা সাধন কর! যায়। থিয়েটারটা স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে 
ভবিষাতে নাট্যাভিনয় করিয়! অনেকের উপজীবিকার পথও স্থপ্রশস্ত হইবে। বহুচিন্তা 
করিয়া গিরিশচন্দ্র পার্কার কোম্পানীর অফিসের দেড়শত টাকা বেতনের কর্ম ত্যাগ 
করিয়। প্রতাপটাদবাবুর থিয়েটারে একশত টাক বেতনে ম্যানেজারের পদ গ্রহণ 
করিলেন । থিমেটারের কার্যে তিনি এই প্রথম বেতনভোগী হইলেন। 

পাঠকগণ পূর্বেই জাত আছেন, পার্কার সাহেব গিরিশচন্দ্রকে অতিশয় দেহ 
করিতেন। তিনি গিরিশচন্দ্রকে অফিসের কার্ধ্ে নিযুক্ত রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । অবশেষে অফিস ও থিয়েটারের উভয় কার্য করিতে বণিয়াছিলেন ; 
“বেল! ১২টার পর তাহাকে অফিসে অ।সিবার অন্থমতি দিয়াছিলেন। তথাপি গিরিশ- 
চন্দ্রের মত পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। বিধাতা ধাহার উপর রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত 
করিবার ভার দিয়! এখানে প1ঠাইয়াছেন, তাহার মত পরিবর্তন করিবে কে?-যাহাই 
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“হউক অফিসের হিসাব-নিকাশ বুঝাইয়! দিয়া যেদিন গিরিশচন্তর পার্কার সাহেবের নিকট 

,শেষ বিদায় গ্রহণ করেন, তিনি অশ্রনয়নে স্তিচিহন্বর্ূপ তাহাকে একটা হীরকাঙ্গুরীয় 

প্রদান করেন। সওদাগিরি অফিসের কাধ্য গিরিশচন্দ্ের জীবনে এখানেই শেষ। 
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সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ 

নাট্যকার-জীবনের স্ুত্রপাত 

অনুজ অতুলকুষ্ণ কর্তৃক প্রতিহত হইয়া গিরিশচন্দ্র কেদারনাথ চৌধুরীকে অবলম্বন: 
করিয়া! নাট)শালার শ্রীবৃদ্ধিসাখনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ন।ন! কারণে কেদার- 
বাবুর থিয়েটার স্থায়ী না হওয়ায়) তাহার সে উদ্গেশ্টয সিদ্ধ হয় নই । এক্ষণে প্রতাপচাদ- 
বাবুর গ্ু|য় ধনাঢা ব)বসায়ীর সহিত মিলিত হইয়া] থিয়্েটারটা যাহাতে স্থপ্রতিষ্ঠিত 

করিতে পারেন, গিবিশচন্দ্র তদ্বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী হইলেন। ণন্াসান্তালে'র 
প্রবীণ ও নবীন অভিনেতৃগণকে তিনি আবার সাদরে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্বে 

তাহাদের মধ্যে অনেকেই থিয়েট।র ছাড়িয়! দিয়া নান। দিকে ছড়াইয়া। পড়িয়াছিজেন। 
দলপতির সাদর আহ্বানে আনন্দের মহিত আবার সকলে আ[সিয়। একত্রিত হইলেন। 
নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুকাল পূর্ব্বে থিয়েটার ছাড়িয়। দিয়াছিলেন | অর্ধেন্দুবাবু 
এ সময়ে কলিকাতায় ছিলেন না, ভারতবর্ষে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নাট1সম্্রদায় গঠন 
এবং অভিনয়-বিষ্যা গুচার করিয়া! বেড়াইতেছিলেন। এ সময়ে সকলেই তাহার অভাব 

অনুভব করিলেন। 
যাহ। হউক, নাট্যশিক্পী ধন্মদাস স্থর, মহেন্দ্রলাল বন্ধ, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ, 

মতিলাল স্থর, অমুতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু)১ সঙ্গীতাচাধ্য রামতারণ সান্ন্যাল, 
অম্বতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র মিত্র ( বেভৌল ), ক্ষেত্রমণি, কাদস্থিনী, 
লগ্দ্ীমণি, নারায়ণী, শ্রীমতী বিনোদিনী, বনবিহারিণী প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রী- 
গণকে একত্রিত করিয়া গিরিশচন্দ্র নূতন থিয়েটারের ভিত্তি সুদৃঢ় করিলেন। 

ছহামির' নাটকাভিনয় 

মনোমত সম্প্রদায় গঠিত করিয়া গিরিশচন্দ্র অতঃপর নৃতন নাটক সংগ্রহে 
যনোনিবেশ করিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ মহিলা" কাব্য-প্রণেত! কবিবর স্থরেজ্্নাথ মজুমদার 

* প্রথমা বস্তার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া! বহুদিন ব্যস্ত থাকায় এবং অ্তান্ত কারণে নগেক্রবাৰ 
শবীর্ঘব!ল থিয়েটারের সহিত পৃথক ছলেন। তাহার পর জার রঙ্গালয়ে যোগদান করেন দাই।. 

৮৮ 



-মহাশয়কে তিনি বহুদিন পূর্বে “গ্রেট গ্তাসান্তাল থিম়েটারে'নু জন্য একখানি এতিহাসিক 
নাটক লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, স্থরেন্দ্রবাবু টডের “রাজস্থান' হইতে উপাদান 
গ্রহ করিয়া হামির” নামক একখানি এতিহাসিক নাটক লিখিয়াছিলেন। নাটকখানি 

শেষ হইবার অল্পদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। গিরিশচন্দ্র উক্ত নাটকের পাুলিপিখানি 
কবিবরের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে আনাইয়া৷ এই নাটক 
লইয়াই থিয়েটার খুলিবার অভিগ্রায় করিলেন। নাটকে গাঁন ছিল না, “পন্মিনীর গীত" 
বলিয়া একটা স্থদীর্ঘ কবিতা ছিল মাত্র । আবশ্তকমত গিরিশচন্দ্র চারিখানি গান বাঁধিয়। 
ইহাতে সংযোজিত করেন। অতি যত্বের সহিত ইনি “হামিরে'র শিক্ষাপ্রদান করেন 
এবং মনোমত করিয়া যথাযথ দৃশ্ঠপট এবং পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তত করান। ১৮৮১ 
শ্রীষ্টাব্ষের ১ল! জানুয়ারী তারিখে মহাসম।রোহে 'হামিরে'র অভিনয় ঘোষিত হয়। 

হামিরের ভূমিক। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করেন । উদয়ভষ্ট, জাল, বীলনদেব, কমলা, 
লীল এবং পান্নার ভূমিক1 যথাক্রমে মহেন্দ্রলাল বন্ধ, শ্রীঘুক্ত অম্তলাল বন্থ, অৃতল!ল 
মিত্র, কাদস্থিনী, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং বনবিহারিণী অভিনয় কবিযাঁছিলেন। 

হমির' হইতে আরম্ভ করিয়৷ সামান্য দূতের ভূমিকাটীর পথ্যন্ত নিখুত অঙিনয় 
দর্শনে দর্শকগণ সাতিশয় গ্রীতিলভ করিয়াছিলেন। চিতোগ্ের ছুর্গতোরণ প্রদর্শনে 
ধশ্মনানবাবু বিশেষরূণপে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এতংসত্বেও “হামির' উচ্চ 
শ্রেণীর নাটক বলিয়া শিক্ষিত নাট্যামোদিগণের নিকট গৃহীত হয় নাই। স্বরেক্বাবু 
অসাধারণ কবি হইলেও নাটক-রচনার উদ্যম তাহার এই প্রথম। যখন এই নাটকখানি 

রচিত হয়, তখন তাহার জীবন-নাটকের যবনিক? পতনের অধিকদিন বিলম্ব ছিল না৷ 
এবং তাহার প্রতিভাও নিপ্রভ হইয়া আসিতেছিল। গিরিশচন্দ্রও কবির প্রতি 
অসামান্ত শ্রদ্ধাবশতঃ নাটকখানির কোনওরূপ পরিবর্তন করেন নাই। নাট্যকার এ 
সময জীবিত থাকিলে হয়তো! উভয-শক্তির সশ্মিলনে নাটকখানির অধিকতর উৎকর্ষ 
সাধিত হইত। 

“হামির অভিনয়ের পর গিরিশচন্দ্র ভাল নাটকের অভাব বড়ই অন্থভব করিতে 
লাগিলেন। দীনবন্ধু মি, মধুুদন দত্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ গুলির 
অভিনয় পুব।তন হইয়। গিয়াছে । উৎকৃষ্ট নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়৷ দর্শকগণও 

আর নিম্নশ্রেণীর নাটকাভিনয় দেখিতে চাহেন ন। এবং অভিনেতারাও অভিনয় করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না । গিরিশচন্দ্র মহ।সমন্তায় পড়িলেন। তিনি ক্ষমতাশালী 
লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত থিয়েটারের হ্যাগবিলের নিয়ে উৎকৃষ্ট নাটকের 
জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়! বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন। 

ইছাব তিনটা কন্ত। ছিল। ১ম! কন্। ধরাহ্ন্দরী। প্রাতঃন্মরণীর ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রায় 
বাহাছুর মৃকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত ইহার বিবাহ হ্য়। ইহছারই কল্তাঘয় বরা! ইন্দিরা! দেবী 
এবং শ্রীমতী অনুক্ধপ1 দেবী উৎকৃষ্ট উপন্যাস রঙনায় বঙ্গমাহিতো যশব্ঘিনী হুইয়াছেন। হর] কন্য। ব্রজ- 

-হদারী। ৩য়! কন্যা! পুরহুন্দরী। পুরহুন্দরীর জোক পুত্র হুদাহিভি;ক ও উপন্তানিক এ্রনুক্ত সোরীল- 
মোহন মুখোপাধ্যায় । 
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ভাল নাটকের প্রতীক্ষায় থাকিয়া ইতিষধ্যে তিনি "স্ভাসান্তাল থিয়েটারে'র জন্ম, 

*মায়াতরু' ও “মোহিনী গ্রতিমা” নামক ছুইখানি গীতিনাট্য এবং *আলাদিন' নামক" 
একখানি পঞ্চরং রচনা করেন। 'মায়াতরূ” ১২৮৭ সাল, ১*ই মাথ তারিখে এবং 

“মোহিনী প্রতিমা” ও 'আলাদিন' একসঙ্গে ২৮শে চৈত্র তারিখে অভিনীত হয়। 

“মায়াতর, 

“মায়তরূ' গীতিনাট্যের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 
চিত্রভান্ মহেন্দ্রলাল বন্থু। 

স্থুরত রামতারণ সান্যাল । 

দমনক বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় || 
মার্ক বিহারীলাল বস্। 
উদামিনী ক্ষেত্রমণি। 
ফুলহাসি শ্রীমতী বিনোদিনী । 

শ্রীমতী বনবিহারিণী । ইত্যাদি। ফুলধূলা 
“মায়াতর গীতিনাট্যখানি সর্বজন সমাদৃত হুইয়াছিল। ইহার গানগুলি অতি 

সুন্দর । সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র 'মায়াতরু' অভিনয় দেখিতে আসিয়া “না জানি 
সাধের প্রাণে, কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাসি 1”* গীত শ্রবণে গিরিশচন্দ্র ভূয়সী 
প্রশংস। করিয়! যান। ব্রান্ষ-সমাজের আচার্য্য হ্বরগীয় রাজনারায়ণ বন্ধ মহাশয় “পৰি 
সঙ্গীত রসে মাতাও হৃদয় 1” গীত শ্রবণে বলিয়াছিলেন, "রচয়িতা একজন উচ্চদরের 
কবি হইবে এবং তাহার ব্রক্ষজ্ঞান লাভ হইবে” । “মায়াতকন'র সর্বশেষ “হাস'রে যামিনী 
হাস, প্রাণের হানিরে 1” সঙ্গীতটা সাধারণের মুখে-মুখে এতটা প্রচারিত হুইয়া পড়িয়া- 
ছিল, যে রাস্তার গাড়োয়ানের। পর্ধ্স্ত এই গানখানি গাহিতে-গাছিতে চলিত । 

“মোহিনী প্রতিমা” 

“মোহিনী প্রতিমা" গীতিনাট্যখানি একটু উচ্চভাবাপন্ন হুইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র 
এই গীতিনাট্যের নায়িকা সাহানার মুখে একটা গল্প বলাইয়াছেন,- “একটা স্ত্রীলোক 
একজনের জন্য ভেবে-ভেবে পাষাণ হয়েছিল, সে নত্যকালের কথা । পাষাণ মৃত্তি হ'য়ে 

+ ফুঙাহাসির নিমিত গিরিশচন্দ্র প্রথমে এই গীতের প্রথম ছত্রটী এইক্সপ রন! করিয়াছিলেন 
“ম! জানি শ্বাধীন প্রাণে কোন প্রাণে প্রাণ পরায় কামি 1" ফুলহাসির ভূমিক! নাট্যসমাজী গ্যতী 
বিনোদিনী দাসী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি '“ন! জানি সাধের প্রাণে” বঙগিয়। গানথানি গাহিতেন। 
সেই হইতে "দ্বাধীম” স্থলে সাথের” কথাটা চলিয়া যায়। পুত্তকেও সেইর়প প্রকাশিত হয়। 
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কতদিন থাকে; দৈবে একদিন যার জন্ত পাষাণ হয়েছিল, মে তার কাছে উপস্থিত। 
পাষাণপ্রতিম! মনে-মনে ভাবলে যে, হে পরমেশ্বর ! আমি তে! পাষাণ, কিস্তু যদি 
এক মূহুর্তের জন্ত মানুষ হই, তাহলে আমি উহার সঙ্গে কথ! কই,-_ বলতেই মানুষ 
হল [” 

প্রেমের এই গভীরত। লইয়া গীতিনাট্যখানি রচিত হয। ভাবুক দর্শকগণের নিকট 
ইহা প্রশংসিত হইয়াছিল। 

প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 
হেমস্ত র।মতারণ সান্যাল । 
জদ্থৃতয় বিহারীলাল বহ্থু। 
মহীন্্ মহেন্দ্রলাল বহ্থু। 

নীহার শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
সাহানা শরমতী বিনোদিনী । 

কুন্ম কাদম্বিনী। ইত্য।দি। 
পাঠকগণকে লক্ষ্য করিয়া স্থকবি কেদারনাথ চৌধুবী মহাশয় নিয়লিখিত কবিতাটা 

রচনা করিয়াছিলেন, “মাহিনী প্রতিমা" পুস্তকেব প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠাঘ তাহা প্রকাশিত 
হইয়াছিল। যথা :_ 

“প/ঠক ধীমান্_ 
পাষাণে প্রেমের স্থান, পাষাণে (ও) গলে প্রাণ, 

পাষাণে গ্রেমেব খেলা, কোথা তার সীমা? 
প্রতি দিন আশা! যায়, পাষাণ ফিরিয়া! চায়, 

পাষাণে অস্কিত দেখে মোহিনী গ্রত্তিমা ।” 

“আলাদিন, 

পূর্বে লিখিত হইয়াছে, “মোহিনী প্রতিমা” ও “অ।লাদিন' একসঙ্জে অভিনীত 
হইয়াছিল। মোহিনী প্রতিমা” যেমন একটু ভারি হইয়াছিল, “আলাদিন, সেইরূপ 
হাল্কা করিয়া একটু নৃতন ঢংয়ে রচিত হুইয়াছিল। প্রথমাভিনয রজনীর অভিনেতা! ও 
অভিনেতৃগণ : 

গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
আলাদিন রামতারণ সান্ন্যাল। 
বাদশাহ মহেন্দ্রলাল বন্থু। 

উজীর নীলমাধব চক্রবর্তী । 
উজীর-পুত্র শ্রীঅপূর্ব্বক্ণ দত | 

কলু গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র। 
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জিনি বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখে(পাধ্যায় ]। 
'আলাদিনের মাত। ক্ষেত্রমণি ৷ 
বাদশাহ-কন্। ও পরী শ্ীঘতী বিনোদিনী ৷ 
দাসী নারায়ণী। ইত্যাদি। 

দৃণ্তপট উ্িত হইলেই “কার তোয়াক্কা রাখি আর” শীর্ষক গীতটী নৃত্য সহকারে 
এাহিতেগাহিতে “চীনেম্যানের* বেণী ছুলাইয়া “আলাদিন” যখন রঙ্গমঞ্চে বাহির হইত, 
দর্কগণ আনন্দে যেন মাতিয়। উঠিত। গিরিশচন্দ্র কুহকীর ভূমিকা অদ্ভুত অভিনয় 
করিযাছিলেন। যখন তিনি যাছুদণ্ড ঘুরাইয়। মস্ত্রোচ্চারণ এবং “ল্যাড়, খারে” বলিয়া 
আলাদিনকে সম্বোধন করিতেন, তখন তাহ!র সেই যাদুমিশ্রিত বিস্ষ/রিত রক্তিম চক্ষু 
এব" অপূর্ব কহস্বরে শুধু আলাদিন নহে, দর্শকগণ পর্যন্ত অভিভূত হইয়৷ পড়িতেন। 
অ;লাদিনের মাতা, বাদশাহ, উজীর প্রভৃতির ভূমিকাভিনধে হান্যরসের ফোয়ারা ছুটিত। 
এই পঞ্চরংখানি সাধারণ দর্শকশ্রেণীর এতই মুখরোচক হইয়াছিল, যে এখনও পর্যন্ত অভিনয় 
ঘোষণা করিলে বঙ্গালয়ে যথেষ্ট লে।কসমাগম হইয়া থাকে । 

“আনন্দ রহো, 

বিজ্ঞাপন ঘোষণ। করিয়াও গিরিএচন্দ্র যখন মনোমত ন|টক প্রাপ্ত হইলেন না, তথন 
তিনি শ্বযং নাটক লিখিবার সঙ্কল্প করিলেন। উত্তরক।লে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলিতেন 
'আমি সখ করিয়। নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়্াছিলাম । "আনন্দ বহো? তাহার প্রথম 
নাটক । ৯ই টোষ্ঠ (১২৮ সাল) 'ন্যাসান্তাল থিয়েট।রে' ইহার প্রথম অভিনয় হয়। 

বাণ। প্রতাপমিংহের মহিত অকবরের যুদ্ধ-সংক্রান্ত সন্দি-প্রস্তাব ইত্যাি কতকটা 
এঁতিহাসিক ঘটন! থাকিলেও অন্যান্ত কাল্পনিক চরিত্রের অবতারণায় এবং রহস্তাপূর্ 
নান! ঘটনা সমাবেশে 'আ নন্দ রহো” নাটকখানি যেরূপ গ্রথিত হইয়াছে, তাহাতে ইহাকে 
ঠিক এঁতিহ|গিক নাটক বলা যায় না। ইহার প্রধান চরিত্র বেতাল। নাটকেই 
প্রকাঁশ- “যেখানে-সেখানে একটা বেতাল কথা কয়ে ফেলে- তাই ওর নাম বেতাল ।” 
বেতাল চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ নৃতন ও অপূর্বব স্থষ্ট। এই সময়ে ইনি ইচ্ছা-শক্তি 
( চ5111-60:০6 ) এবং মন্ত্রশক্তির বিশেষরূপ আলোচনা! করিতেছিলেন,-_ “আনন্দ 

রহো" নাটকে গুরুমন্ত্র সাধন! সম্বন্ধে তাহার তৎকালীন মানসিক ভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায়। বেতাল নিফাম ও সদানন্দময়- জীবনের সকল অবস্থাতেই সে 'আনন্দ রহো' 
বলিত এবং সম্পদে, কি বিপদে -সকলকেই সে আনন্দে থাকিবার পরামর্শ দ্রিত,-_ 
বেতালের এই উক্তি অনুস|রেই নাটকের নাম “আনন্দ রহো” হইয়াছে । মানসিক 
বলে বলীয়ান _ হুখে-ছুঃখে সমভাব-স্দানন্দ ও নিস্বার্থ ও পরোপকারীর যে মহান 
চিত্র গিরিশচন্দ্র বেতাল চরিত্রে প্রথম ফুটাইবার চেষ্ঠা! করিয়াছে, উত্তরকালে 'বংস- 
চিন্তা" বাতুল, 'ভ্রান্তি'তে বঙ্গলাল, "ছত্রপতি শিবাজী'তে গঙ্গাজী, 'অশোকে' আকাল 
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প্রসৃত্ি চগ্দিজস্উ, তাহাঁরই বিভিন্ন আকারের অম্পূর্ণ বিকাশ মাজ্জ। বেতালের 
ভূমিকা স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অভিনয় করিয়া বিশেষক্কপ নৃতনত্থ দেখাইয়াছিলেন। অন্তান্ত 
ভূমিকা বা আকবর ও রাণী প্রতাপ, সেলিম, মানসিংহ, ভামসাঃ মহিষী, লহনা এবং 

যমুনা যথাক্রমে অসুতলাল মিত্র, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ, 
মতিলাল হুর, ক্ষেত্রমণি, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং কাদদ্বিনী ভালই অভিনয় করিয়াছিলেন । 
কিন্ত তথাপি “আনন্দ রহো” সাধারণের নিকট সেরূপ আদৃত হয় নাই। ইহার প্রধান 
কারণ, “আনন্দ রহো” গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার প্রথম উদ্ম, - বহু বিদেশী নাটক ও 
গল্পের বহি পড়িয়! ঠাহার কল্পনাশক্তি এই নাটকে অনংযতভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। 
আকবর-প্রাসাদে ভূগর্ভনিযস্থ কারাগার, স্থড়ঙ্গ, ষড়যন্ত্র, নানারপ রহন্তপূর্ণ ঘটনাবলী 
এই নাটকে সংযোজিত হইয়াছে । নাট্যোল্লিখিত পাত্রপাত্রীগণও যেন কুস্কাটিকায় আচ্ছন্ন, 
ুম্প্ মন্তি লইয়া কেহই নয়ন-সম্মুথে উপস্থিত হয না। বস্ততঃ “আনন্দ রহো' নাটকে 
গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার ছায়া পতিত হুইযাছে মাত্র - কাযা গঠিত হয় নাই। 

্বর্গায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পার্দিত “ভারতী, মাসিক পত্রিকায় এই নাটকের নিন্দা 
বহির হইয়াছিল। সমালোচনার শেষ ছত্র এই-“গিরিশবাবুর লেখায় আমরা এরূপ 
কল্পনার অরাজকত। আশা করি নাই।” বহুকাল পরে “মিনার্ভা থিয়েটারে" 'আকবর, 
নাম দিয়। "আনন্দ রহো” পুনরভিনীত হইয়াছিল। ইদানীং ইহার আর অভিনয় হয় না 
বটে, কিন্তু এই নাটকের "নেচে নেচে আঘ ম| শ্/ম।” গীতটা এখনও ভিখারিগণ পর্যস্ত 
গাহিয়৷ থাকে । 



অল্টাবিংশ পরিচ্ছেদ 

নাটযশক্তির বিকাশ 

বঙ্গ-নাট্যশালায় প্রথম এতিহাসিক নাটক অভিনীত হয় মাইকেল মধুস্ুদন দত্ের 
“ুষ্ণকুমাৰী' | পাশ্চাত্য প্রথায় নাটক বচনার ইনিই প্রথম প্রবর্তক | তাহার পর “বেঙ্গল 
থিয়েটারে" যখন বস্কিমচন্দ্রেব 'ছুর্গে শনন্দিনী' নাট্যাকারে পরিবন্তিত হইয়৷ অভিনীত হইল, 
সেই আদর্শে ই পপুরুবিক্রম", 'সরোজিনী” “অশ্রমতী', হামিব", “আনন্দ রহো? প্রভৃতি 
নাটক রচিত হইয়। থাকে । কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক এঁতিহাসিক নাটক বলা যায় না, 
কারণ এইসকল নাটকে ইতিহমেব একটা কঙ্কাল থাকিত মাত্র, কাল্পনিক নায়ক- 

নায়িকার গ্রণয়-কাহিনীর বুক্ত মাংসেই ইহাদের দেহেব পবিপু্ট সাবিত হয। এই- 
জাতীয় নাটক 'আনন্দ রহে? পর্যন্ত (এই নাটকে একটু বাডাবাডি হইয়াছিল ) 
অভিনীত হইয়। কিছুক|লের জন্য স্থগিত থাকে । 

“সিবাজদ্দৌলা", “মীরকাশিম”, “ছত্রপতি শিবাজী, প্রতৃতি প্রকৃত এতিহাসিক নাটক 
বহুকাল পরে ৰচিত হয়। যথাসময়ে তাহাব আলোচন। কবিব। 

'বাবণবধ” অভিনয 

অতঃপর পৌরাণিক নাটক অভিনয়েব যুগ আরম্ভ হয। গিরিশচন্দ্র হামির' বা 

“আনন্দ বহে” অভিনয়ে দর্শক-হৃদয় সেরূপ আকুষ্ট হইল ন। দেখিয়া, ধর্মপ্রাণ বাঙ্জালীব 
প্রিয় সামগ্রী, পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনে মনোযোগী হইলেন,_ তিন 'রাবণব্ধ* নাটক 
লিখিলেন। ইহাই তাহাব দ্বিতীয় নাটক। 'রাবণবধ ১৬ই শ্রাবণ (১২৮৮ সাল) 
্ঠাসান্তাল থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেত৷ ও 
অভিনেত্রীগণ 

বাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
লক্ষণ মহেন্দ্রলাল বস্থু। 

্রন্মা নীলমাধব চক্রবততাঁ। 
ইজ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু ) ॥ 
হচমান অঘোরনাথ পাঠক । 
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কুপ্রীব উপেন্্রনাথ মিঅ। 
রাবণ , অম্বতলাল মিত্র। 
বিভীষণ শীমুক্ত অমতলাল বন । 
নিকষ! কালী দুর্গা ও ভ্রিজট। ক্ষেত্রমণি। 
সীতা শ্রীমতী বিনোর্দিনী। 
মন্দোদরী কাদস্থিনী | ইতাদি। 

নাটকের প্রত্যেক ভূমিক! যেরূপ হন্দর অভিনীত হইয়াছিল, অভিনয় দর্শনে দর্শক- 
হৃদয়ও সেইকপ রসাগুত হইয়া উঠিয়াছিল। এ পর্য্যন্ত গিরিশচন্দ্র সাধারণের নিকট 
একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা এবং আচার্য্য বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, 'রাবণবধ" রচনার 
পর তিনি সাধারণের নিকট স্থনিপুণ নাট্যকার বলিয়া অভিনন্দিত হন। নাট্যাচাধ্য 
শ্ীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয় বলেন, “রাবণবধ? নাটক যেদিন প্রথম অভিনীত হয়, 
আমাদের বড়ই ভাব] হইয়াছিল-_ পৌরাণিক নাটক চক্িবে কিনা? বিস্তকু অভিনয়- 
কালীন যে সময়ে জগজ্জননীর অভয় পাইয়া রাবণ অবধ্য হইয়া উঠিয়াছে, রামচন্দ্র 
হতাশ হইয়া জক্ষণ বিভীষণ, স্গ্রীব, হনুমান প্রভৃতি নেতৃবৃন্দকে বলিতেছেন :- 

দেহ সবে বিদায় আমায়, 

লাগর-নলিলে-- ত্যজিব তাপিত গ্রাণ! 
তখন লক্ষণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন :_ 

ব্রক্মঅস্্ ধ্যাছেন গুরু দান - 
স্থাবর জঙ্গম, দেব নব, গন্ধবর্ব কিন্নর, 
স্ষ্ট বন্ত যা আছে সংসাবে - 
এখনি দহিব আমি অন্ত্রঅগ্নি-তেজে । 

তদ্ুত্তরে রামচন্দ্র বলিতেছেন :- 

কি কাজ সাধিব! ভাই, নাশিয়! সংসাব 
নাশিবে আমারে -যার তবে 
বনবাসী তুমি রাজ্য পরিহরি ; 
নাশিবে জানকী 
শক্তিশেল হৃদে ধরেছিলে যার তরে, 

বিনাশিবে পবননন্দন হন - 
বারবার প্রাণদান মোরা 

পাইয়াছি যাহার প্রসাদে; 
ভম্ম হবে অযোধ্য। নগরী ,- 
সর্বনাশ কর কি কারণ? 

ভাহার পর বলিলেন :_ 

হের রে তুণীরে মম-কাল সর্পাকৃতি শর, 
শৃল, চক্র, পাশ। দণ্ড আদি মহ! অস্ত 
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'কিআছে জগতে - 

বিমুখিতে নাহি পারি কোদগ-প্রভাবে? 
কিন্ত তথাপিও নারি বিনাশিতে দশাননে ! 
তারার চরণে ভক্তি-অস্্র বিনে 
কি পারে বিদ্ধিতে আর ! 

রামচন্ত্র-বেশী গিরিশচন্দ্রের জলদগন্ভীর ক হইতে যখন শেষ ছুই ছত্র :- 
তারার চরণে ভক্কি-অন্ত্র বিনে 
কি পারে বিদ্ধিতে আর ! 

উচ্চারিত হইল, তখন দর্শকমগডলী ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে যেরূপ সমবেত উল্লাসব্বনি করিয়া 
উঠিলেন, তখনি আমাদের মনে হইল, এ নাটক চলিবে, ভক্তিপ্রধান বাঙ্গালী তাহার 
জন্মগত সংস্কার ভূলে নাই--ধর্প্রাণ জাতির মর্শস্থান এ নাটক ঠিক স্পর্শ করিয়াছে 1” 

গৈরিশী ছন্দ 

'রাবণবধ' নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাঙ্গ৷ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবন্তিত করেন । 
মধুসূদন তাহার “মেঘনাদবধ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রথম প্রচলন করিলেও পয়ারের 
যায় চতুর্দশ অক্ষর বজায় রাখিয়াছিলেন,-- এই চত্ুর্দশাক্ষরে আবদ্ধ থাকিয়া! অনেক 
সময়ে ছন্দের শ্বচ্ছন্দগতি ব্যাহত হয়, “মেঘনাদবধ” অভিনয় ও তাহার শিক্ষাদানকালে 
গিরিশচন্দ্র ইহা! উপলদ্ধি করিয়াছিলেন | যথা :- 

“সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু 
লক্ষণ,” ইত্যাদি । 

চতুর্দশ অক্ষরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে ছন্দ আরও ন্বাধীনত! 
প্রাপ্ত ও স্থমধুর হয় এবং তাহা৷ অধিকাংশ স্বল্নশিক্ষিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণেব 
আয়তাধীন করিবার পক্ষেও বিশেষ স্থবিধ। হয় গিরিশচন্দ্রের এই ধারণা জন্মে। এই 
অভাব পূরণের নিমিত্ত যখন তিনি চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন স্বর্গীয় 
কালীগ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের 'ছতোম প্যাচার নক্সা গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠার (001 ০৪৫) 
মুত্রিত কয়েক ছত্র কবিতার প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়ে। যথা :- 

“হে সঙ্জন ! 
হ্বভাবের স্থৃনির্মল পটে, 
রহম্ত-রসের রে, 

চিত্রিন্থ চরিজ্র দেবী সরম্বতী-বরে ; 
কুপা-চক্ষে হের একবার ; 

শেষে বিবেচনামতে, 
তিরস্কার কিংবা পুরস্কার যাহ! হয়, 
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দিও তাহা মোরে, 
বু মানে লব শির পাতি ।” 

গিরিশচজ্ের মুখে শুনিয়াছি, এই ভাঙগ। অমিত্রাঙ্গর ছন্দে গ্রঘিত কবিতাটা পাঠ 
করিয়া তিনি পরম উৎসাহিত হইয়! উঠিযাছিলেন) তিনি যেমনটা চাহিতেছিলেন, 
কালীপ্রপরবাবু যেন তাহার মনোভাব পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াই নমুনাম্বরূপ এই 
কয়েক ছত্তর লিখিয়! রাখিয়া! গিয়াছেন। যাহাই হউক, এই ছন্দই নাটকের উপযোগী 
বলিয়! তিনি গ্রহণ করিলেন এবং “রাবণবধ' হইতে আরম্ভ করিয়! «সীতার বনবাস' 
* অভিমন্থ্যবধ', “লক্ষণ বর্ন" গ্রভূতি ষে সকল পৌরাণিক দৃশ্কাব্য তিনি রচন! করেন, 
সকলগুলিতেই এই ছন্দ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সরল, সুমি এবং সহজামত্ব 
হওয়ায় গিরিশচন্ত্রের প্রবন্তিত এই ভাঙ্গ! অধিজ্ঞাক্ষর ছন্দে বঙ্গ-বঙ্গালয়ে বহুসংখ্যক 
নাটক রচিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে । 

অনেক সময় দেখা যায়, গ্রতিভাশালী ব্যক্তি কোনও একট! নৃতন জিনিষ স্থটি 
করিলে প্রথমে তাঁহাকে সাধারণের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। মধুস্থদন যে 
সময়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্তন করিযা “মেঘনাদবধ কাব্য বাহির করেন, সে 
সময়ে তাহাকে উপহাস করিয়া “ছুছুন্দরীবধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। গিরিশচন্দ্রেরও এই 
ভাঙ্গা অমিত্রাক্গর ছন্দ বাহির হইলে অনেকেই বলিয়াছিলেন, "গ্লেটে গন্ভ লিখিয়া 
তাহার ছুই দিক মুছিয়া দাও, দেখিবে--“ঠৈরিশী ছন্দ হইয়াছে ।” 

কিন্ত এই নৃতন ছন্দ প্রকাশিত হইলে, লক্ষী ও সরস্বতীর আনন্ব-নিকেতন 
যোড়ার্সাকোর ্থপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ী হইতে গিরিশচন্ত্র প্রথম হইতেই বিশেষন্ূপ উৎসাহ 
প্রাপ্ত হন। ম্বর্গাীয় দার্শনিক পণ্ডিত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত “ভারতাী' মামিক 
পত্রিকায় বাহির হয়,--“আমরা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের নৃততন ধরনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
বিশেষ পক্ষপাতী । ইহাই যথার্থ অমিন্রাঙ্গর ছন্দ। ইহাতে ছন্দের পূর্ণ হ্বাধীনত1 ও 
ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে । কি মিজ্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার 
“াস্ত্রো্ত ছন্দ ন৷ থাকিয়। হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একাস্ত বাসনা ও 
ইহাই আমর! করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। গিরিশবাবু এ বিষয়ে আমাদের 
সাহায্য করাতে আমর! অতিশয় স্থথী হইলাম ।” ( “ভারতী” মাঘ ১২৮৮ সাল) 

১৯০৬ থ্রীষ্টাব, ২৩শে এপ্রিল তারিখে গিরিশচন্দ্র মহাকবি নবীনচন্ত্র সেনকে 
রেগুনে ষে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে গৈরিশী ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন। নিয়ে 
তাহ! উদ্ধত করিলাম । এতংপাঠে এই ছন্দ-প্রচলনের গ্রয়োজনীয়ত! কি - প্রবর্তকের 
মুখেই তছ! পরিস্ফুট হইয়াছে ।- 

".. তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ ক'রবো। যুদ্ধ আর কিছু নয়, “গেরিশী 
ছন্দের' একটা কৈফিয়ৎ। “গরিশী ছন্দ' বলিয়। যে একটা! উপহাসের কথ! আছে, তার 
গ্রতিবাদ । প্রতিবাদ এই, আমি বিশ্তর চেষ্টা ক'রে দেখেছি, গপ্ক লিখি নে এক স্বতন্ত্র 
কিন্ধ ছদ্দোবন্ধ ব্যতীত আমর! ভাষা-কথ! কইতে পারি ন!। চেষ্টা করলেও ভাবা-কথা 
কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছদো কথা - নাটকের উপযোগী | উপস্থিত দেখ) 
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সা 

যাক, কোন্ ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ জ্রিপদী, লঘু ভ্রিপদী বা যে থে ছণ বাঙ্গলায় 
ব্যবহার হয়, সকলগুলি পরারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার 
যেমন ভাঙ্গা! লেখ, তেঘনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে হয়। যেখানে বর্ণন! সেখানে স্বতর, 
কিন্ত যেখানে কথাবার্তা - সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তারপর দেখ! যাউক, কোন্ ছন্দ 
অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণ মিলিত হইয়া অধিকাংশ 
কথা হয় :- 

*."* দেখিলাম সরোবরে, কমলিনী বাদ্ধিয়াছে কবী 
লঘু ব্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক মিলিত হয় :- 

« বিরস বদন, রাণীর নিকট যায় ।, 
এ সওয়ায় পয়ার, লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ পুনঃ পুনঃ 

ব্যবন্ধত হয়। আমার কথা এই যে, এ স্থলে নাটকে চৌদ্দ অঞ্করে বাদা পড়া কেন? 
চৌদ্দ অক্ষরে বাধ! পড়লে দেখা যায় সময়ে-সমন়ে সরল যতি থাকে না :- 

“বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে 
অকালে । 

এইরূপ হামেসা-ই হবে। বাঙ্গ।ল! ভাষায় ক্রিয়৷ “হইয/ছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই 
যতি জড়িত করিবে । কিন্ত 'গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া 
সহজেই লেখা যাইবে । আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিন! চেষ্টায় উচ্চ স্তরে 
সহজেই উঠবে । সে ক্থুবিধা চৌঙ্গ্ন কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই £ 
কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময তার প্রয়োজন |” 

সহিত্যরথী স্বগীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়, তাহার «সাধারণী' পত্রিকায় 
গিরিশচন্দ্রের প্রবন্তিত এই ভাঙ্গ। ছন্দের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, “এতদিনে 
নাটকের ভাষ। স্জিত হইয়াছে ।” 

চৌদ্দ অক্ষরে লেখা যে অধিক কঠিন নয়, তাহা দেখাইবার জন্য তিনি “চণ, 

'মুকুল-মুগ্ধরাঁ এবং 'কালাপাহাড়' নাটক চতুর্দশাক্ষরযুক্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচন! 
করিয়াছিলেন। 

'রাবণবধ নাটকের সমালোচন! ইত্যাদি 

শুধু ছন্দ সম্বন্ধে নহে, ১২৮৮ সালের মাঘ মাসের “ভারতী'তে গিরিশচন্দ্ের 
'াবণবধ' এবং সেই সঙ্গে 'অভিমন্যবধ নাটকেরও উচ্চ প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। 
সমালোচন। হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি :- 

“কি তাহার "অভিমস্থাবধ”, আর কি তাহার “র[বণবধ'-_ এই উভয় নাটকেই তিনি 
রামায়ণ ও মহাভারতের নায়ক ও উপনায়কদের চরিআ্র অতি হুন্দররূপে রক্ষা করিতে 
পারিয়াছেন। উহা! সমান্ত হুখ্যাতির কথা নহে। এক খণ্ড কয়লার মধ্যে হুর্ষ্যের 
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আলোক ত প্রবেশই করিতে পাবে নাঃ কিন্তু এক খণ্ড ল্কটিকে শুদ্ধ যে কুরধর্কিরণ গ্রবেশ 
করিতে পারে এমন নয়, আবার ম্ষাটিক্যগ্ুণে সেই কিরণ সহত্রবর্ণে প্রতিফলিত হইয়। 
কুর্য্যের মহিমা! ও স্ষটিকের স্বচ্ছতা প্রচার করে। শ্রীযুক্ত গিরিশবাবুর কল্পন। সেই 
্ষটিকখণ্ড এবং তাহার “অভিমন্থাবধ' ও “রাবণবধ' প্রকৃত রামায়ণ ও মহাভারতের 
প্রতিফলিত রশ্িপুপ্ত | তাহার 'রাবণবধে' যদিও রাম-লক্মণের প্রকৃতি বিশেধরূপে 
পরিশ্ফুট হয় নাই, তবুও তাহার রাবণ ও মন্দোদরী এমন জীবন্ত হইয়াছে, যে সেইজন্তই 
'রাবণবধ' নাটকখানি এত গ্রীতিকর ল।গে। রাবণের মহান বীরত্ব ও মন্দোদরীর 
কবিত্বময় তেজস্বিত। এত পরিস্ফুটরূপে 'রাবণবধ* ন|টকে প্রতিফলিত হইয়াছে যে 
তাহার উপর আমাদের একটী কথা কহিবার আবশ্তক নাই । বিশেষতঃ দেবী আরাধনা 
ও দেবীস্তোত্রগুলি অতি হুন্দর হইয়াছে। কেবল মৃত্যুবাণ আনয়ন ঘটনাটা ও নেই 
স্থানের বর্ণনাটী আমাদের বড় মনংপৃত হয় নাই ।” 

ভারতী" লেখক বোধহয় ততটা ভাবিয়া দেখেন নাই, থিয়েটারে শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত নকল শ্রেণীরই দর্শক আসিয়া থাকে । মাধারণ শ্রেণীর গ্রীতির নিমিত্ত নাটকে 
তরল হাস্যরসের দুই-একট। দৃশ্তট সংযোজনার এইজন্ই প্রয়োজন হয়। রাবণের মৃত্যুবাণ 
গ্রহের নিমিত বৃদ্ধ ব্রাহ্ষণ-বেশী হনুম।ন লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া মন্দোদরীর পৃজ।- 

অন্দিরে প্রবেশকালান ত্রিজট। কর্তৃক বাধ! পাইয়! কৃত্রিম কোপে বলিতেছে :- 
“হন্থমান। খেয়ে পূজোর কলা গণ্ড গণ্ড, 

তুই বেটা হ'যেছিস ষণ্ডা, 
উগ্রচণ্ড বাকি বেটা ছাড়তো। 
ছোরে ছিল ঠাপদেড়ে, 

বামুন দেখে দেছে ছেড়ে, 
বেটী এলি থোবন! নেড়ে? 

ত্রিজট।। বুড়োর ভেলা! বাড়তো। 
দাড়া, লাগাই তোরে তিন সেটা, 
কপালে কেটেছিস ফোটা -_ 

মাথায় তোর তরমুজের সেটা 
উপড়ে নেব টেনে ।” ইত্যাদি 

সমস্ত নাটকের মধ্যে মাত্র এই একটা হান্যরসাত্মক দৃশ্ত। তাহা হইতেও বঞ্চিত 
করিতে যাইলে বেচারীদের উপর বড়ই অবিচার কর] হয়। অবশ্ঠই স্থরুচির গণ্তী পার 
না হইলে যে হাম্যরসের অবতারণা কর! যায় না, এ কথা বলা ভূল? কিন্তু ইহাও এ স্থলে 
বলা আবশ্তক, সে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশে যাত্রা ও কবির দলের পূর্ণ প্রভাব, এবং যাত্রায় 
কুরুচিপূর্ণ সংয়ের তখন বড়ই আদর। বল! বাল্য, গিরিশচন্দ্র তাহার রচনায় কুত্রাপি 
কুরুচির পোষকত! করেন নাই। তবে নাটকে জীবন্ত চরিত্র-অস্কনের প্রয়াসে, সময়ে- 
সময়ে গ্রাম্য ও চলিত (০০011098181 ) ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন--এই মাত্র । 

এক্ষণে গিরিশচন্দ্র ভাষার প্রাঞঙ্লতা ও রস-মাধুর্ধ্যের দৃষ্াস্ত্বরূপ সীতা দেবীর 
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মুখ-নিক্থিত কয়েকছত্র পাঠকগণকে শুনাইতেছি। এই দৃশ্ত অভিনয়কালীন এমন দর্শক 
ছিল না, ধিনি অশ্রতর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন ৷ 'রাবণবধে'র পর অশোক- 
কানন হইতে রামচন্দ্র-সন্মুখে সীতা! দেবী আনীতা! হইলে রামচন্দ্র বলিলেন :- 

“গুন শুন জনকনন্দিনি, 

'রঘুকুলবধূ তুমি, 
করিলাম দুফধর সমর -- 
রাখিতে বংশের মান? 
ছিলে দশ মাস রাক্ষলের ঘরে, 
অযোধ্যা নগরে 
না পারিব লইতে তোমারে, 
না পারিব কুলে দিতে কালি, 
ষথ। ইচ্ছা! করহ গমন ।” 

উত্তরে সীতা দেবী যাহ! বলিলেন, তাহার শেষাংশ এই :- 
“কোন্ দোষে অপরাধী শ্রীচরণে? 
কহ, অধীনীরে কেন ত্যজ গুণনিধি ? 
সতী নারী আমি; 
কহি চন্দ্রহূর্যা সাক্ষী করি, 
সাক্ষী মম দিবস শর্বরী, 
সাক্ষী রুক্ষ কেশ, মলিন বলন, 
সাক্ষী শীর্ণকায়, 
সাক্ষী আপাদমস্তক বেত্রাথাত,- 
সাক্ষী বয়ানে বোদন-চিহ্ু 
সাক্ষী দেখ নয়নের নীর 
ঝরিতেছে অবিরল, 
সাক্ষী পবননন্দন হন, 
সাক্ষী বিভীষণ, - 
সাক্ষী নাথ, তোমার অন্তর 1” 

গিরিশচন্দ্রের গুথম উগ্যমে রচিত নাটকের অনেক স্থানেই এইরূপ ভাবের সুগন্ধ 
আস্াণে মুগ্ধ হইতে হয়। 

'রাবপবধ" নাটকে বণিত শ্রীরামচন্দ্রের ছুর্গোৎসব মূল বান্মীকির রামায়ণে নাই, ইহা 
কত্তিবাসের রামায়ণে আছে । গিরিশচন্দ্রের বাজ্য-ইতিহাসে লিখিয়াছি,- শৈশবকাল 
হইতেই কৃততিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত তাহার কঃস্থ ছিল। 
বাল্যকাল হইতেই এই কবিছযের ভাব ও ভাষ। তাহার হৃদয়ে এতট! প্রভাব বিষ্তার 
করিয়াছিল, যে, তিনি আজীবন কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কবিত্বের একাস্ত অনুরাগী 
এবং তাহাদের প্রতি সাতিশয় শুদ্ধাত্বিত ছিফ্েন। একসময়ে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও 
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পর্ডিত চন্রনাথ বন্থ কোনও সাহিত্যিককে বলিয়াছিলেন -”গিরিশবাবু পৌরাপিফ্ 
নাটকের অনেক স্থানে ক।ত্বাপ ও কাশীরাম দাসের গুধু ভাব নহে, ভাষ। পর্ধাস্ত আসিয়া 
পড়িয়াছে।* সেই সাহিত্যিকের মুখে চন্দ্রনাথবাধুর মন্তব্য শুনিয়! গিরিশচন্তর তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, *চন্দ্রনাখবাবুকে বলিবেন, ইহাতে আমি গৌরবান্বিত। ক্কত্বিবাসের 
ঝামায়ণ এবং কামীরাষ দাসের মহাভারত বাঙ্গালী কবির পৈজ্রিক সম্পত্তি। মহাকবি 
মাইকেল আক্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাহাদের গুণগান করিতে গিয়াছেন।” 

'রাবণবধ” নাটকের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় গিরিশচন্দ্র মাইকেলের নিয়লিখিত কবিতা উদ্ধৃত 
করেন :-. 

“নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদানুজে, 
বাঙ্মীকি ! হে ভারতের শিরঃ-চুড়া'মণি।” 

“কৃতিবাস কীঙিবাস কবি- 
এ বঙ্গের অলঙ্কার !” 

“মাইকেল মধুস্থদন দত্ব ।” 

গুণগ্রাহী মহারাজ যত্তীন্দ্রমোহন ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের পাট্য-প্রতিভার বিশেষ 
পক্ষপাতী ছিজনে। ধাহাদের চেষ্টায় ও উৎসাহে বাঞঙালায় প্রথম থিয়েটারের স্থত্রপাত 

হয়, মহারাজার নাম তন্মধ্যে বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য | কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের নিষিত্ত 

গিরিশচন্দ্র রাবণবধ' নাটক তাহার নামে উৎসর্গ করেন। যথা :_ 
“পরম পৃজনীষ শ্রীযুক্ত যহারাজ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাছুর 

সি, এস, আই মহোদষ শ্রীচরণেযু। 
দেব ! 

ক্ষুদ্র জজের ফলফলও যজ্ঞেশ্বর হরিতে অপিত হয়। এই দৃশ্ঠকাব্যখানি জন-পালক 

রাজ-করে অর্পণ করিলাম । মহাত্মন্! নিজগ্তণে গ্রহণ করিবেন, কমল ক্ষুত্র হইলেও 
ভাহ-করেই বিকাশ পায়। ইতি 

কলিকাতা, বাগবাজা'র সেবক 
১২৮৮ সাল। *শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।* 
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উনন্ল্িংশ পরিচ্ছেদ 

পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ। 
“সীতার বনবাস, 

'রাবণবধ' নাটকাভিনয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া এবং পৌরাণিক মাটকে সধাবণের 
'আগ্রহ দর্শনে গিবিশচন্দ্র উৎসাহের সহিত তাহার তৃতীয় নাটক “সীতার বনবাষ' রচনা 
করিলেন। ২র] আশ্বিন (১২৮৮ সাল) গগ্ঠাসান্ত।ল খিষেটারে' ইহ।র প্রথম অপ্ভনর 
হয। 

প্রথমাভিনয বজনীর অভিনে তৃগণ : 
রাম গিগিশচন্দ্র ঘোষ। 
লক্ষণ মহেন্দ্রল/ল বন্থ। 
ভরত অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু )। 
বশিষ্ নীলমাখব চক্রবর্তী । 
বাল্মীকি অমুতলাল মিত্র। 
দুম্মুথ শরাযুক্ত অমুতলাল বস্থু। 
মস্ত অতুলকষ্ণ মিত্র ( বেডৌল )। 
অশ্ববক্ষক অথেরনাথ পাঠক । 
লব শ্রীমতী বিনোদিনী । 
কুশ কুস্থমকুমারী (খোড়া )। 
সীতা কাদদ্বিনী। 

অলিক্ষরা শ্রমতী বনবিহারিণী। 
নিকষ! ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি । 

ভূমিকালিপিব পর্রচয় পাইয়। পাঠকনণ বুঝিয়াছেন, কিরূপ সুযোগ্য অতিনেত। ও 
অভিনেত্রীগণ কর্তৃক নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক নৃতন 
নাটকের গ্রথমাভিনয রজনীতে দেখিতে পাওয় যায়, স্থশিক্ষাদান সত্তেও ছোট-ছোট 
ভূমিকাগুলি অল্পশক্তিবিশিষ্ট অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ কর্তৃক অভিনীত হওয়ায় 
প্রায়ই নিখুঁত হয় না। কিন্তু এই নাটকের ক্ষত্র-্ষত্র ভূমিকা জইয়! ধাহারা৷ অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্তান্ত নাটকের নায়ক বা তক্ভুল্য 
ভূমিক! অভিনয় করিয়। যশন্বী হইয়া আনিয়াছেন। “সীতার বনবাস' বিষয়টা একেই 
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রাষায়ণ মধ্যে সর্ব (পেক্ষা করণরমাজ্মক, তাহার উপর গিরিশচন্দ্রের রচনা-কৌখলে এবং 
সম্প্রদায়ের এই পূর্ণশক্তি সম্মেলনে অভিনীত হওয়ায় নাটকখানি কি শিক্ষিত কি 
অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর দর্শকেরই মনোহরণে সমর্থ হইয়/হিল। বাম ও লক্ষণের ভূমিকা 
গিরিশচন্দ্র ও মহেন্দ্রলাল বহু এত হুন্দর অভিনয় করিয়ছিলেন, যে, প্রবীণ নাটযামেদি- 
গণের মূখে আজি পধ্যন্ত তাহাদের সেই অতুলনীয় অভিনয়-কাহিনী শুনা যায় । লব ও 
কুশের অভিনয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী ও কুসুম ছুম।রী এই নাটকখানিকে আরও মধুর এবং 
আরও উজ্জল করিয়! তুলিয়াছিলেন। বার-বার উহাদের অভিনয় দেখিয়াও দর্শক- 
মণ্ডলীর সাধ মিটিত না। মহিলাগণের নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই দ্বিতলের একপার্খ্ব চিক 
দিয়া ঘেরা ছিল, এবং ইতিপূর্বে প্রায়ই তাহা খালি পড়িয়া থাকিত। “র/বণবধ' নাটক 
হইতে স্ত্রী-দর্শক কিছু বৃন্ধি পায়, কিন্তু “সীতার বনবাসে'র শতমুখে বুখ্য।তি শুনিগা 
মহিলাগণের সংখ্য। প্রত্যেক সপ্তাহে এক্সপ বুদ্ধি পাইতে লাগিল যে স্বত্বাধিকারী 
প্রতাপটাদ জহ্রী মহাশরকে স্ত্রীলেকের আসনের সংখা বাড়াইবার বিশেষ ব্যবস্থা 
করিতে হয। ফলতঃ “সীতার বনবাস' অভিনয করিয়া ন্ত/সান্তাল' যেরূপ অজন্র 
ক্খ্যাতিলাভ, তৎসঙ্গে সেইরূপ প্রচুর অর্থ উপাঞ্জনও করিয়াছিল। 

১২৮৮ সাল, ফাল্গুন মাসের “ভারতী'তে মনীষী দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকৃব-লিখিত “সীতার 
বনবামের দীর্ঘ সমালোচন! বাহির হইযাছিল। তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত 
করিলাম '- 

"গিরিশবাবু রচিত পৌর|ণিক দৃশ্ঠকব)গুলিতে তাহার কথিত্ব ণক্তির যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়! গিযাছে। তিনি তাহার বিষবগুলির সৌন্দষ্য ৪ মহব কবিরন্যায় বুঝিয়াছেন 
ও তাহা অনেক স্থলে কবির ন্যাায প্রকাশ করিয়াছেন।.'যতগুলি ঘটন! লইয়া এই 
কাব্যখানি রচিত হইয়াছে, তাহ] একটী ক্ষুপ্রাযতন দৃশ্যক[ব্যের মধ্যে পরিস্ফুটভাবে 
বণিত হইতে পারে না। ইহাতে লমন্তটার একটা ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। কিন্ত 
ইহাতে কবিতার অভাব নাই । সীত। বর্জনের ভার লক্ষণের প্রতি অপিত হইলে লক্ষণ 
রামকে যাহ কহিয়াছিলেন, তাহ! অতি স্থন্দর। যদিও বনবামের পর সীতার বিল।প 

* সংক্ষেপ ও মশ্মভেদী হয় নাই, দীর্ঘ ও অগভীর হইয়াছে, তথাপি মীতার শেষ প্রার্থনাটা 
অতি মনোহর হইয়াছে । যখন পৃথিবীতে জীবনেব কোন বন্ধন নাই, অথচ জীবনরক্ষা 
কর্তব্য, তখন দেবতার কাছে এই প্রার্থনা করা, সগ্তন-বাংসল্য ভিক্ষা করা»-- 

“জগংমাত।, 

শিখাওগে। দুহিতারে জননীর প্রেম! 
ছিন্ন অন্ত ডুরি, 
প্রেমে বাধা রেখ মা সংসরে ; 

ওরে, কে অভাগা এসেছ জঠরে ? 
"অতি হুন্দর হইয়াছে । 

“বে গভীর! যামিনী, বমি দ্বারে । 
শিশুছুটা ঘুমায় কুটারে, 
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ঠাদপানে ডাহি কাদি সই, 
চাদ মুখ পড়ে মনে । 

এইসকল কথায় সীতার বেশ একটা চিত্র দেওয়া হইয়াছে ।” 
'লীতার বনবাস' নাটকখানি গিরিশচন্দ্র পুণ্যপ্পোক ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্ানাগর মহাশয়ের: 

নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। উৎসর্গপত্রটী নিয়ে উদ্ধৃত হুইল :- 
“পুজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর মহাশয় শ্্রীচরণেষু - 
গুরুদেব দীননাথ, 
মাতৃভাষা! জানি না বলা ভাল নয়, মন্দ । মহাশয়ের বেতাল' পাঠে বুঝিলাম ।' 

আচার্য | আমার পরীক্ষা গ্রহণ করন। আমি চিরদিন মহাশয়কে মনে মনে বন্দনা 
করি। 

কলিকাত।, বাগবাজার + মাঘ ১২৮৮ । সেবক গ্রগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।” 

“অভিমনুবধ' 

“সীতার বনবাস' নাটকে আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র এবার রামায়ণ' 
ছাড়িয়া মহাভারত হইতে বিষয় নির্বাচন করেন। তাহার চতুর্থ নাটক "অভিমন্থ্যবধ' | 
১২ই অগ্রহায়ণ (১২৮৮ সাল) ন্যাসান্তাল থিয়েটারে প্রথয অভিনীত হয়। প্রথমা 
ভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

যুধিষ্ঠির ও দুর্ষেযাধন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
শ্ররুষ ও দ্রোণাচার্ধ্য কেদারনাথ চৌধুরী । 
ভীম ও গর্গ অম্বতলাল মিত্র। 
অর্জুন ও জয়ঙ্থ মহেন্দ্রলাল বস্থ। 

অভিমন্গা অম্ৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু )। 
হুঃশাসন নীলমাধৰ চক্রবর্তী । 
কর্ণ ও গণক অঘোরনাথ পাঠক। 
স্থভত্র] গঙ্গামণি। 

উত্তরা প্রমতী বিনোদিনী । 
রোহিণী কাদন্বিনী। ইত্যদি। 

“অভিমন্যাবধ' নাটকের অভিনয় যেরূপ সর্ববাজনুন্ধর হইয়াছিল, নাট্যামোদিগণের 
নিকট ইহার আদরও সেইকপ হইয়াছিল। বেলবাবু অভিমন্থ্যর ভূমিকা অতি চমৎকার' 
অভিনয় করিয়াছিজ্নে। গিরিশচন্ত্র যুধিষ্ঠির ও দুর্ষ্যোখন ভূমিকার পরস্পর-বিরোধী 
ছুইটী বিডিন্ রসের অভিনয়ে সম্পূর্ণ তন্ত্র ছুইটা ছবি দেখাইয় দর্শকগণের বিশ্ময়োৎপাদন 
করিয়াছিলেন । “আর্্যদর্শপ' ব্যতীত সমস্ত সংবাদপজে এই নাটকের হুখ্যাতি বাহিক্ক 
হইয়াছিল। 'ভারতী' (মাঘ ১২৮৮ সাল) মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনাটী; 
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উদ্ধৃত কবিলাম :-. 
“অভিম্ার নাম উচ্চারণ হইলেই আমাদের যনে যে ভাব উদয় হয়, 'অভিমন্থাবধ' 

কাব্য পড়িয়! সে ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না, বরং সে ভাব আরও উজ্জলতররূপে 
ফুটিয়া উঠে। যে অভিমগ্্য বিশ্ববিজয়ী অজ্জুন ও বীরাঙ্গনা স্থৃভগ্রার সন্তান, তাহার 
€তেজস্থিতা1 ত থাকিবেই, অথচ অভিমন্থ্যর কথ! মনে আদিলেই স্ূর্য্যের কথ! যনে 
'আসে না, কারণ হূর্ধয বলিতেই কেবল গ্রথর তীর তেঞ্োর।শির সম্রি বুঝায়_কিন্ত 
অভিমন্যব সঙ্গে কেমন একটা সুকুমার স্থন্দর যুবার ভাব ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগঞ্জিত আছে 
যে, তাহার জন্ত অভিমন্থ্কে মনে পড়িলেই চন্দ্রের কথা মনে হওয়৷ উচিৎ, কিন্তু 
তাহাও হইতে পারে না, কারণ চন্দ্রের তেজন্বিত! ত কিছুই নাই । সেইজন্য অভিমন্থ্যুকে 
আমরা! চন্দ্র কুরধ্য মিশ্রিত একটা অপরূপ সামগ্রী বলিয়াই মনে করি । “অভিমন্যবধে'র 
অভিমন্ু, আমাদের সেই মহাভারতের অভিমন্থা, সেই আমাদের অভিমন্থ্য - সেই 

কল্পনার আদর্শভূত অভিমন্থ্য ৷ এই বঙ্গীয় নাটকখানিতে যেখানেই আমর। অভিমন্থ্যকে 
পাইয়াছি-কি উত্তরার সঙ্গে প্রেমালাপে, কি স্ৃভদ্রার সঙ্গে লেহ বিনিময়ে, কি 
সপ্তরখীর দুর্ভেছ্চ ব্যহমধ্যে বীর-কার্ধ্যস|ধনে, -সকল স্থানেই এই নাটকের অভিম্থ্য 
প্রকৃত অভিমন্থ্যই হইয়াছে । বলিতে কি মহাভারতের সকল ব্যক্তিগুলিই শ্রীযুক্ত 
গিরিশচন্দ্র হস্তে কষ্টকর মৃত্যুতে, জীবন ন! ফুরাইলেও অপথাত মৃত্যুতে প্র/ণত্যাগ 
করে নাই। ব্যাসদেবের কথা অনুসারে, যাহার যখন মৃত্যু আবশ্থক, গিরিশবাবু তাহাই 
করিয়াছেন । মাইকেল মহাশয় যেমন অকারণে লক্ষণকে অনময়ে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে 
মারিয়াছেন, অর্থাৎ গ্ররুত প্রস্তাবে লক্ষণের ধ্বংসসাধন করিয়াছেন, গিরিশবাবু 
অভিমন্যুকে, কি অজ্দ্রনকে,কি কৃষককে কোথাও সেবপ হত]1 করেন নাই-_ ইহা তাহার 
বিশেষ গৌরব । তাহার আরও গৌরবের কথা বলিতে বাকী আছে । তাহার কল্পনার 
পরিচয় দিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দলাভ করিতেছি। স্বপ্পদেধীর সঙ্গে রজনীর ষে 
আলাপ আছে, তাহ! আমাদের অতান্ত প্রীতিকর বোধ হইয়াছে, এবং রোহিণীও 
আমাদের প্রিয় সথী হইয়া পড়িয়াছেন। স্বপ্ন ও তীয় সঙ্গিনীগণের গানে আমরা মুগ্ধ 
হইয়াছি। তবে দোষ দেখাইয়া দেওয। সমালোচকদের কর্তব্য ভাবিয়াই বলিতে হইল 

ষে নাটকের রাক্ষস-রাক্ষমীদের কথাগুলিতে “বেণীসংহারে'র কথা আমাদেয় মনে 
পড়ে। কিন্তু তাহা মনে পড়িলেও আমর! এ কথা বলিতে সঙ্কৃচিত হইব না যে শ্রীযুক্ত 
গিরিশচন্দ্র একজন প্রকৃত কবি- একজন প্রকৃত ভাবুক ।” 

ইহার উপর “অভিমন্থ্যবধ' নাটক সম্বন্ধে অধিক লেখ! নিশ্রয়োজন । 
«অভিমন্ুবধ' বীররসপ্রধান নাটক হওয়ায় 'শীত|র বনবাসে'র স্কায় আবালবুদ্ধ- 

বনিতার প্রিয় হয় নাই। স্থচতুর প্রতাপচাদ জহরী মহিলামহগে লব-কুশের সমধিক 
আকর্ষণ বুঝিয়৷ গিরিশবাবুকে বলিঙগ্গেন, “বাবু, যব ছুসরা কিতাব লিখগে, তব ফিন্ 
ওহি ছুনো লেড়কী। ছোড় দেও ।” জহুরী মহাশয়ের পুনঃ-পুনঃ অন্যোগে গিরিশচচ্জ 
পুনরায় লবকুশের অবতারণার জগ্ধ ভংপরে "লক্গণ-বঞ্জন' নাটক লিখেন। 
“অভিমন্থ্যবধ নাটকখানি তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে 
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উৎসর্গ করেন | বথ। :£- 

“পরম শ্রধধাম্পদ অনারেবল্ শ্রীধুক্ত রমেশচন্্র মি মহাশয় বহুমাননিধানেষু$ 
ধিনি শ্বম্নং উৎকর্ষ লাভ ও মাতৃভূমির মুখোজ্ল করেনু, তিনি সংসারে আদর্শ । 

মহোদয় আমর স্ষুত্র উপহার গ্রহণ করুন; ভক্তির সহিত অর্পণ করিলাম। ইতি-_ 

বাগবাজ্ার, কলিকাতা । বিনয়াবনত 

১২৮৮ সাল ্রগিরিশচন্জ ঘোষ । 

লক্ষ্মণ-বর্জান? 

১৭ই পৌষ (১২৮৮ সাল) গ্াসান্তাল 'থিয়্টারে' লিক্্ণ-বঙ্জন' প্রথম অভিনীত 
হয়। এক অস্ধে সমাপ্ত এই দৃশুকব্যখ[নিতে গরিরিশচন্দ্রের অপূর্ধব কবিত্ব এবং গভীর 
ভাবের পরিচয় প1ওয়৷ যায়। রাম ও লক্ষণের চরিত্র তিনি নাটকে যেরূপ উচ্চভাবে 
আকিয়াছিলেন, অভিনয়েও সেইরূপ উজ্জবলভ/বে ফুটাইয়ছিলেন। রামচন্ত্র-বেশী 

গিরিশচন্দ্র এবং লক্ষণবেশী মহেন্দ্রলাল বস্থুর সজীব অভিনয়ে দর্শকমণ্ডলী আত্ম- 
বিশ্বত হইয়া খাইতেন। দৃশ্তকাব্যখানি কিরূপ উচ্চভাবাপন্ন হইয়াছিল, স্থপ্রসিদ্ধ 
ভারতী মাসিক পত্রিকায় (১২৮৮ সাল, ফাল্গুন) প্রক।শিত নিয্বোদ্বত সমালোচন। 
পাঠে তাহার কতকট। পরিচয় পাওধ। যায়। 

“লক্ষণ-বর্জন বিষয়টা অতি মহান্, কিন্ত তাহ। দৃশ্তকাব্য রচনার উপযোগী কিনা 
সন্দেহ । লেখক বামচরিত্রের অর্থ, রামচরিজ্রের মণ্ম ইহাতে নিবিষ্ট করিয়াছেন। 
রামের সমস্ত কাধ্য, সমস্ত বীরত্ব-কাহিনীকে তিনি ছৃইটী অক্ষরে পরিণত করিয়াছেন। 
সে দুইটা অক্ষর- প্রেম । এই সংক্ষেপ দৃশকাব্যখানিতে লেখক একটা মহান্ কাব্যের 
বরেখাপাতমাজ্র করিয়াছেন। ইহাতে লক্ষণের মহব অতি সুন্দর হইয়ছে। কবিষাহা 
বলেন, তাহার মণ্ম এই, যে, বারত্ব নামক গুণ স্বাবলম্বী গু নহে, উহা! পরমুখাপেক্ষী 
গুণ। যেখানে বীরত্ব দেখা যাইবে, সেইথানেই দেখিতে হুইবে, সে বীরত্ব কাহাকে 
আশ্রয় করিয়। আছে, সে বীরত্বের বীরত্ব কি লইষা। কে কত মানুষ খুন করিয়াছে, 
তাহ। লইয়| বীরত্ব বিচার কর। উচিত নহে, কাহাকে কিসে বীর করিয়া! তুলিয়াছে, 
তাহাই লইয় বীরত্বের বিচার। কেহ-ব। আত্মরক্ষার জন্য বীর» কেহ-ব! পরের প্রাণ- 
রক্ষার জন্য বীর । জননী সন্তাননেহের জন্ত বীর, দেশ-হিতৈষী হ্বদেশ-প্রেমে বীর। 
তেমনি লক্ণও বীর বলিয়াই বীর নহেন, তিনি বীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিসে 
তাহাকে বীর করিয়া তুলিয়াছিল? প্রেমে । রামের প্রেমে। অনেকে প্রেমকে 

হৃদয়ের দুর্বলত। বলেন, কিন্তু সেই প্রেমের বলেই লক্ষ্মণ বীর ৷ যখন সত্যের অনুরোধে 
রাম লক্ষমণকে ত্যাগ করিলেন, তখন লক্ষণ কহিলেন -_ 

“সেবা মম পূর্ণ এতদিনে, 
আত্ম-বিসর্জনে পূজা করি সম্পৃরণ ! 
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ত্যাগ শিক্ষা! মোরে শিখা ইলা দয়াময়, 
করি আপন! বঞ্চন, 

সেই প্রেম ম্মরি, সেই প্রেমবলে 
জিনি অবহেলে পুরন্দরজদ্রী অরি ; 
পঙ্গু আমি লঙ্ভিনু স্থমের | 
সেই প্রেম-বলে 

নাটলিনু শক্তিশেল হেরি, 
উচ্চহদে পেতে নিন্থ শেল। 

রাম-প্রেমে শেলে পাইচ্ছ ভ্রাণ!, 
রাম ও লক্ষপণ- হিংসা, দ্বণা, যশোলিগ্পা বা ছুবাকাজ্কার বলে বীর নহেন, তাহাৰা 

গেষের বলে বীর । তাহাদের বীরত্ব সর্কোচ্চশ্রেণীর বীরত্ব । এই মহান ভাব এই 
স"ক্ষেপ দৃহকাব্যখাণির মধ্যে নিহিত আছে।” 

গিবিশচন্দ্র এই নাটকখানি তাহাব শ্রদ্ধেয় সুছাদ "অমৃতবাজাব পত্রিক।'-সম্পাঁদক 
পবমবৈঞণব হ্ব্গায় শিশিরকুমার ঘোষেব ন|মে উৎসর্গ করিযাঁছিক্নে । যথা '_ 

“শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়েঘু। 
হে বৈষ্ণব বামচরিত্ত্র লিখিয়াছি , কিরূপ হইয়াছে অন্গ্রহপূর্বক দেখুন । 

অচ্গগত - শ্রীগিরি শচন্দ্র ঘোষ । 
কলিকাতা বাগবাজাব, মাঘ ১২৮৮ স/ল।” 

লগ্ষণ-বঙ্জন নাট]1মোদিগণেব আনন্দবর্ধন করা গিরিশচন্দ্র তৎপরে যথাক্রমে 
“সীতাব বিবাহ, “ব(মেব বনবাস' এবং 'সীত'-হরণ' লিখিয়। বামলীল! সম্পূর্ণ করেন। 
পাঠক? ণ্র ধৈযাচু)তি এবং তৎসঙ্গে গ্রন্থের কলেবৰ অত্যান্ত বাড়িয়। যাইবাব আশঙ্কায় 
আমবা সংক্ষেপে নাটকগুলির পৰিচয় প্রদান কবিব। 

“সীতার বিবাহ, 

২৮শে ফাস্ধন (১২৮৮ সাল) ঘসীতার বিবাহ "ম্যাসান্তাল থিয়েটারে' প্রথম. 

অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 
বিশ্বামিত্র গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
জনক নীলমাধব চক্রবস্তী । 
রাম অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু) 
লক্ষণ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
রাবণ অঘোরনাথ পাঠক । 

পরশুরাম ও কালনেমী অমৃতলাল মিত্র। 

১৬৭ 



নকপত্ধী , ক্ষেরমণি। 
অহল্যা কাদখিনী। 
সীতা ছোটরাধী। ইত্যাদি । 

পসিরিশচন্দ্রের বিশ্ব মিত্রের ভূমিকাডিনয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ভূমিকাই 
স্থন্মরর্ূপ অভিনীত হইয়াছিল। ধর্দরদাসবাবু জনকের রাজনভায় অভিনয় উপলক্ষ্যে 
রঙ্গমঞ্চের উপর রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করিয়া দর্শকমগ্ডলীর গ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। 
রঙ্গমঞ্চেরে উপর রঙ্গমঞ্চ বঙ্গ-নাট্যশালায় এই প্রথম প্রদ্রিত হয়। কিন্তু এতংসন্তবেও 
“সীতার বিবাহ দর্শকমণ্ডলীর নিকট সেরূপ সমাদৃত হয় নাই। বোধহয় _রাবণবধ', 
“সীতার বনবাস' ও 'লক্ষণ-বর্জনে'র অভিনয়ে রাম চরিজ্রের চরমেৎকর্ষ দেখিয়া, রামের 
বাল্যলীল! দর্শনে দর্শকের আর ততট1 আগ্রহ জন্মে নাই। 

“বামেব বনবাস' 

ইছার একমাস পরেই-৩র। বৈশাখ (১২৮৯ সাল) ্াসান্তাল থিয়েটারে? 
গিরিশচন্দ্রের 'রামের বনবাস' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রঙ্গনীর 
ম্মভিনেত ও অভিনেত্রীগণের নাম : 

রাম মহেন্দ্রলাল বন্থ্ 

লক্ষণ বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাব্যায় ]। 
কঞ্চুকী ও ভরত নাট্যাচারধয শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ। 
পক্রত্ব রামতাবণ সান্ন্যাল। 
দ্রশরথ অম্ৃতলাল মিত্র । 

বশিষ্ঠ নীলমাধব চক্রবর্তী । 
গুহক অঘোরনাথ পাঠক । 
কৈকেয়ী শ্রমতী বিনোদিনী । 
সীতা ভূষণকুমারী । 
ম্স্থরা ক্ষেঅমণি। 
কৌশল্যা কাদস্বিনী। 
গুহকপত্ী গঙ্গামণি। ইত্যাদি। 

“সীতার বিবাহ' সাধারণের সেরূপ গ্রীতি আকর্ষণ করিতে না পারিলেও গিরিশচন্দ্র 
ইহাতে রাম চরিত্রের যে উন্মেষ দেখাইয়াছিলেন, তাহা "রামের বনবাস' এবং 'সীত।- 
হরণে সর্ববাঙ্গীণ বিকাশলাভ করিয়াছিল । 

নাট্যসম্পদ এবং অভিনয়-গৌরবে 'বাষের বনবাস' নাটক দর্শকমগ্ুলীর নিকট 
বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। দলরথ, কৈকেয়ী এবং মন্রার ভূমিকাভিনয়ে অমৃতলাল 
মিত্র, শ্রীমতী বিনোদিনী এবং ক্ষেত্রমণি সর্বাপেক্ষা অধিক যশোলাভ করিয়াছিলেন । 

১৬৮ 



কষ্চুকীর ভূমিকাঁটা ছোট হইলেও ভীমরতিগ্রন্ত বৃদ্ধের একটা সজীব ছবি দেখাইয়। 
নট্যাচার্ধা শ্রীঘুক অমৃতলাল বহু মহাশয় সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্থ হইয়াছিলেন। 

বনবাসে গমনকা'লীন বামচন্দ্র গুহকের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, গুহক ও চণ্ডালগণের 
অরলতা-মাখ। উচ্ছামপূর্ণ “হো, হো» হো, এলো রাম! মিতে” “জোর কাটি বাজা, 
আমার রাম! রাজা, রাম! আমার রে*_ রাম। আমার ।” প্রভৃতি গানের তুলন। হয় না । 
সীতার প্রতি গুহুক-পত্তীর একখানি গীত উদ্ধত কবিবার লোভ সম্বরণ করিতে 

পারিলাম না । গীতটী এই -_ 
(সীতার প্রতি গুহক-পত্বী ) 

“গুটি গুটি কিবুবে! বনে দুটা, 
লত1 ছিডে তোর বাধবে। ঝুটি । 
তোর কানে দেলাবো লে' ঝুমূকো ফুল, 

কত ডাকে বুলবুল, - 
কোযেল! দোয়েল! মিঠি মিঠি । 
তোর কাছে বলি, বড় নেচে চলি, 
শিন্সেকে বলিনি, তোরে ফুটি, _ 
হেথা থাক না মিতিনি, তোর পাষে লুটি |” 

চগ্ডাল-পত্রীব সারল্য সখ্যত। ও সহানুভূতি প্রকাশের কি সজীব ভাষা ! 
“রামের বনবাস' নাটকখানি গিরিশচন্দ্র সাহিত্যরথী স্বগাঁয় অক্ষয়চন্দ্র সবকাবের 

নামে উৎসর্গ কবিয়াছিপেন। উংসর্গ-পত্রটী নিয়ে উদ্ধত করিলাম -_ 
শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষষচন্দ্র সরকার বি, এল 

“সাধারণী' সম্পাদক মহোদযেষু 

স্থহদ্বর, এখানি কিরূপ হইয়াছে দেখুন। আমি যত্ব কবিষ। লিখিযাছি, আপনি যত্তে 
গ্রহণ করিলে শ্রম সফল জ্ঞান কবিব। 
কলিকাতা, বাগবাজার, ১২৮৯ সাল। প্রীতিপ্রয।সী - শীগিরিশচন্ত্র ঘোষ ।” 

“সীতাহরণ, 

৭ই শ্রাবণ (১২৮৯ সাল) 'সীতাহরণ' নাটক 'ন্যাসাণ্তাল থিয়েটাবে' প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথম অভিনয় রজনীব অভিনেতৃগণ - 

রাবণ ও বালী অমুতলাল মিত্র। 
রাম মহেন্দ্রলাল বস্থ। 
লক্ষণ বেলবাবু[ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]। 
স্থগ্রীব শরযুক্ত অমৃতলাল বস্থ। 
রহ্ধা নীলমাধব চক্রবর্ভী । 

শগ ১১ ১৬৯ 



সাগর 

টন 
ইন্দ্রজিৎ 
থর ও হনুমান 

জান্ববান 

মহাদেব 

ব্যোমচর 

তুর্গা, মায়া ও তারা 
উগ্রচণ্ডা, শূর্পণথ! ও চেড়ী 
সাগর-পত্বী 
মন্দোদরী 
সরম। 

সীতা 

শীযুক্ত কাশীনাথ চট্যোপাধ্যায় ॥ 
প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। 
উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
অঘোরনাথ পাঠক । 

গিরীন্ত্রনাথ ভন । 
গোপালচন্দ্র মল্লিক । 
রামতারণ সান্ন্যাল। 

কাদন্বিনী। 
ক্ষেত্রমণি। 
ভূষণকুমারী | 
গজামণি। 

শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
শ্রীমতী বিনোদিনী । 

সীতাহরণ' নাটকে যেরূপ ঘটনাবৈচিত্র্য - গিরিশচন্দ্রের নাট্য-চাতৃরযও ইহাতে 
সেইরূপ প্রন্ফুটিত হইয়াছিল _ ক্রমেই তাহার ভাব, ভাষা ও নাটকীয় শক্তি উংকর্ষলাভ 
করিতেছিল। “দীতাহরণে"র প্রত্যেক চরিজ্রই চমৎকার ফুটিয়াছে । অধিকন্ত "রাবণ 
চরিত্র অঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের স্ৃপ্টি-কৌশলের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বিখ্যাত 
অভিনেতা অস্বতলাল মিত্র মহাশয় ইহার অভিনয়৪ অতি চমতকার করিয়াছিলেন । 
বিস্তৃত সমালোচনার ভার সমালে|চকগণের হস্তে অর্পণ করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের: 
দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত একখানি গান উদ্ধত করিলাম। স্থগ্রীবের সভায় নর্তকীগণ 
নৃত্য করিতেছে । বানর-রাজার সভায় অবশ্থই বানরীরা ন/চিতেছে। গিরিশচন্র 
বানরীদের প্রকৃতি অবিকল বজায় রাখিয়া গানধানি কিরূপ কৌশলে রচনা করিয়াছেন 
দেখুন :- 

(স্থত্রীব-সভাম্ব নর্তকীগণের গীত ) 
“বনফুল মধুপান, 
বনে বনে করি গান, 
মোরা, বনবিহঙ্গিণী লো ! 
বনে বনে ভ্রমি, ফুলে ফুলে চুমি, 
মোরা, বনবিলাসিনী লো । 
বনফুলহারে বাঁধি লো কবরী, 
বনফুলহার হাদয়ে ধরি, 
মোরা, বন-ফল-হার-অঙ্গিনী লো! ।” 

ষ্্ঘপি কোন রাজকুমারীর সখিগণ বন-ভ্রমণে আসিয়া! এই গীতখানি গাহিতেন, 
বাঁহতঃ তাহ! কোনওরূপ অশোভন হইত না। কিন্ত রসিক পাঠকগণ কিঞ্চিৎ মনোযোগ 
দিয়া পড়িলেই বুঝিবেন, বাহিরের গানের চাকচিক্য থাকিলেও ভিতরে-ভিতরে ঠিক 



বানরীর শ্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অন্তর অশোকবনে চেড়ীগণের গীত-পছ'্টী সাধ 
রইল যনে, একটি যাব ঈশ্নে কোণে,” ইত্যাদি ঠিক রাক্ষসী-চরিজ্রেরই পরিচায়ক | 
ইহাই গিরিশচন্দ্র গীত-রচনার বৈশিষ্ট্য । সীতাকে লইয়! রাবণের পুষ্পক রথারোহণে 
শৃন্ত-পথে গমন _ এই দৃশ্ঠ দেখাইয়। ধর্মদাসবাবু বিশেষরপ স্থখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

“'মেঘনাদবধ' রচনার সহ্ল্প 

এইসময়ে গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ* নাটক লিখিতে প্রবৃত্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 
বলিতেন, “মাইকেল রাম চরিত্র ঠিক অঙ্কিত করেন নাই। পৌরাণিক নাটক 
লিখিবার সময় একবার 'মেঘনাদবধ” নাটক লিখিবার কল্পনা করি; লেখাও আরম্ত 
করিয়াছিলাম | যথা :-_ 

রাবণ । বামরূপে কে এলো লঙ্কায়, 

কোন্ পূর্ব অরি পূর্বব ছুঃখ ম্মরি 
পশি ব্বর্ণ-গৃহে জালিলে এ কালানল। 

কিন্তু কিয়দংশ লিখিবার পর গুরুস্থানীয় মাইকেল মধুস্দনের সহিত প্রতিদন্থিতা! 
করিতে হইবে ভাবিয়া! উত্ত নাটক লেখার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করি।” 

ব্রজ-বিহার' 

“সীতার বিবাহ" লিখিবার পর ন্াসান্তাল থিয়েটারের জন্য গিরিশচন্জ 'ব্রজ-বিহার? 
নামক একখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। চৈত্র মাসে (১২৮৮ পাল) ইহার 
প্রথমাভিনয় হয। ইহাতে কথ ছিল না, সমন্তই গান - গানে গানেই অভিনয় চলিত- 
এইজাতীয় গীতিনাট)কে 'ইটালিযান অপেরা বলে। 'ব্রজ-বিহারে'র গানগুলি অতি 
সুন্দর । “আমার এ সাধের তরী প্রেমিক বিন1 নেইনি কারে” প্ধরম করম সকলি 
গেল লো, শ্তামা-পুজ। মম হ'ল না।” প্রসূতি গীত বন্দবাসী মাত্রেরই পরিচিত। 

ধভোট-মঙ্গল? 

২২শে আশ্বিন ( ১২৮৯ সাল) গিরিশচন্দ্র প্রণীত “€ভোট-মঙ্গল' (ব1 সজীব পুত্লে! 
নাচ) নামক একখানি সাময়িক ব্যঙ্গ-নাট্য *ন্ঠাসান্তাল থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হয়। 
বড়লাট লর্ড রিপনের শাসন-সময়ে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে প্রথম স্বায়তশাসন- 
প্রথা (1,0091 9616 (30562017612 ) প্রচলিত হয়। এইসময়ে কমিশনার নির্বাচনে, 
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ভোট লইয়া! সহরে মহা! হুলস্ুল পড়িয়া! যায়; সেইসময় এই ব্যন্ষ-নাটাখানি রচিত 
হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র হ্বয়ং নাচওয়ালার ভূমিকা অভিনয় করিয়া! সম্পূর্ণ নৃতন ঢঙে 
প্রহসনথানি আগ্ভোপান্ত পরিচাপিত করিতেন । ধাঁহারা অভিনয় না দেখিয়াছেন, 
তাহার! পুগ্তকখানি পাঠে সে রম ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। 

“মলিনমাল।” 

“মলিনমালা' গীতিনাট্যখানিও 'ব্রজ-বিহারে'র ন্যায় “ইটালিয়ান অপেরা'র 
অনুকরণে রচিত হয়। ১২ই কান্তিক (১২৮৯ সাল) '্তাসাস্তাল থিগেটারে' ইহা প্রথম 
অভিণীত হয়? স্থবিখ্যাত সঙ্গীতাচারধ্য রামতারণ সান্ন্য/ল মহাশয় লহরকুমারের ভূমিকা 
গ্রহণে স্ধাবরাঁ সঙ্গীতধারায় দর্শকগণকে মুগ্ধ করিতেন । রামতারণবাবু বঙ্গ-নাট্যশ[ল/র 
যুগগ্ুবর্তক সঙ্গীতাচার্ধ্য, কারণ পূর্বে স্থপ্রনি্ধ মদনমোহন বশ্বণ গুভৃতি সঙ্গীতাচাধ্যগণ 
মনে।মত স্বর বসাইবার জন্য নাট্যকারগণকে পুরাতন গানের আদর্শ দিতেন, তাহারা 
সেই গানের কথাগুলিমাত্র বদলাইয়া দিতেন । গিরিশচন্দ্রকেও প্রথমে এইরূপ নমুনা 
পাইয়া তবে গান বাধিতে হইত। কিন্তু ইহাতে নাটযকারণণের স্বাধীনত। বড়ই ক্ষু্র 
হইত। রামতারণবাবুই গিরিশচন্দ্র কর্তৃক অগ্প্রাণিত হইয়া তাহাকে বলেন, “মহাশয়, 

আপনি ইচ্ছামত গান বাধিঘা ধান, আমি পবে আপনার গানের ভাব ও রদান্ধায়ী 
স্থর সংযোজন! করিব।” এই নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তনই রামতারণবাবুর অক্ষয় কীন্তি। 
গ্যাসান্তাল থিয়েটারে, অভিনীত গিরিশচন্ধ্রের সমস্ত নাটকাদিতেই রামতারণবাবু 
স্থর সংষোজনা করিয়৷ অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। “মলিনমাল?' 
গীতিনাট্যখানি গিরিশচন্দ্র রামতারনবাবুকে উপহার প্রদান করেন। উৎসর্গ-পত্রে 
লিবিয়াছিলেন :- 
'্রাক্মণ !- তোমার অনুকম্প/য় আমার পুস্তক্কগুলি উদ্জন হইয়াছে । এখাশির 

তুমি-ই অধিকারী, তোমার চরণে উপহার বাখিলাম। 
নেবক শ্রীগিরিশচন্ত্র ঘোষ ।* 

গানগুলি সুন্দর গীত হইলেও “মলিনমালা? দর্শকমণ্ডগীর মন:পুত হয় নাই । রচনা 
চাতুর্ধ্যের নমূনাম্বরূপ আমরা একখানি গীতের কিম্নদংশ উদ্ধত করিলাম । পোত 
হইতে নামিয়া সাগরকূলে আসিয়! নাবিকগণ গাহিতেছে :- 

“হৈ হৈ হৈ-জমী দোলে না চল্তে ঘুরি ! 
হেথ! বালি ভারি, চল! কারিকুরি |” ইত্যার্দি। 

হেলিয়া ছুলিয়৷ জাহাজ চলে--নাবিকগণ সেইরূপভাবে চলিতে অভ্যন্ত। বেলা- 
ভূমিতে আসিয়া তাহার! মেইরূপ হেলিয়া-ছুলিয়। চলিতে গিয়। ঘুবিয়া পড়িতে লাগিল । 
কারণ জমী তে। আর ছুলিতেছে ন৷। এই সুক্ষ দৃষ্টি রচয়িতার কৃতিত্বের পরিচায়ক । 
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'পাগুবের অজ্ঞাতবাস' 

বামায়ণ ছাড়িয়া গিরিশচন্দ্র পুনরায় মহাভারত ধরিলেন।, মহাভারত হইতে 
নির্বাচিত তাহার দ্বিতীয় নাটক 'পাগ্বের অজ্ঞাতবাশ' 

১লা মাঘ (১২৮৯ সাল) "ন্যাসান্তাল থিয়েটারে' 'পাগুবের অজ্ঞাতবাস' 

প্রথমাভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অতিনেতৃগণের নাম :- 
কীচক ও দূর্যোধন গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
অঞ্জন ( বৃহন্নলা ) মহেন্দ্রলাল বস্থ। 
ভীম, ভীগ্ম ও জনৈক ব্রাঙ্ষণ অমৃতলাল মিত্র । 
শরীক ও ভ্রোণাচার্ধ্য কেদারনাথ চৌধুরী । 
বিরাট অতুলচন্ত্র মিত্র ( বেডৌল)। 
যুধিষ্ঠির শযুক্ত উপেঞ্জনাথ মিত্র। 
নকুল বিহারীলাল বন্থ (জ্োঠ1)। 
সহদেব শ্রীযুক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
উত্তর অমৃতল/[ল মুখোপাধ্যায় ( বেলবাবু )। 
কপাচাধ্য নীলমাধব চক্রব্ঁ। 
গোপ জীবনরুঞ্ণ সেন। 
অভিমন্থ্য শ্রীমতী বনবিহারিণী । 

দ্রৌপদী শ্রমতী বিনোদিনী । 
সদেষা কাদদ্ষিনী। 
উত্তর! ভূষণকুমাগী। 
হাঁড়িনী ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি। 

এই নাটকখানি রচনায় গিরিশচন্দ্র যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন - অভিনয়ও 
সেইরূপ আবালবৃদ্ধবনিতার হাদয়স্পর্শী হইয়াছিল। মহধি কৃষ্ণছৈপায়ন বিরচিত 
মহাভারতের চরিত্রগুলি তাহার তুলিকাম্পর্শে যেন জীবন্ত হইয়! উঠরিয়াছিল। 
নাটকখানি নাতিদীর্ঘ হইলেও অভিনেতৃগণ নাটকীয় চরিভ্রাভিনয়ে নিজ-নিজ কৃতিত্ব 
দেখাইবার যথেষ্ট হুযোগ পাইয়াছিলেন। যেমন অজ্জ্বন তেমনই ভীম-_ তেমনই কীচক 
- তেমনই ভ্রৌপদী। এই নাটকের অভিনয়ে অভিনেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ভাব এমনই পরিষ্ফুট হইয়! উঠিত, যে দর্শকগণের মধ্যে একট! উন্মাদনার শোত বহিয়! 
যাইত। অঞ্জন মহেন্্লাল বন, তাহার - 

“্বার-বার ত্রৌপদীর অপমান - 
জন্মুথে আমার ! 

বনবাম, পরবাস, 
লুকাফ্িত ক্লীববেশে,- 
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ভগবান! কি্বধিক আর ? 
হৃদয়ে অনল যত, 

শরানল প্রজলিত তত 
করিব সমর-স্থলে; 
থাগুব-দাছনে হেন অগ্নি না জন্সিল ! 
দেখিব দেখিব-- অক্ষয় তৃণীরছয় 
কত শর করিবে প্রসব 

সব্যসাচী করে মোর, 
বুঝিব-বুঝিব গাণ্তীবের কত বল।” 

ইত্যাদি বীররসাত্মক অপূর্বব অভিনয-নৈপুণ্যে দর্শকগণকে যোহিত করিলেন। পরবর্তাঁ 
দশ্তে ভীমের আবির্ভাব, দর্শকগণ মনে করিতেছেন, মহেন্দ্রবাবুর পর আসর জমান 
সহজ হইবে না, কিন্ত ভীম অমৃতগাল মিত্র 

"কোথা তৃপ্তি_ কীচকের একমাস প্রাণ ! 
ছার সতের নন্দন, 
পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ ! 
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্টির হ'তে। 
ক্ষুদ্র বক্ষ ধরে হুঃশাসন, - 
বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর ! 
ছুধ্যোধন, ছতাশন হুতাশন জলে _-* 

ইত্যাদি এমনভাবে অভিনয় করিলেন যে দর্শক পূর্ববৃণ্তের চিত্র একেবারে ভূলিয়। 
গেলেন। তাহার পর কাচক-লাঞ্ছিতা ভ্রৌপদীর রন্ধনশালায় প্রবেশ। দর্শক 
ভাবিতেছেন- ইহার উপর সর চড়ে কি করিগা। কিন্ত দ্রৌপদী যখন ৫তজ ও 
অভিমানের ঝঙ্কারে কহিলেন :-_ 

“ধিক্ ধিক্ বীরাঙ্গনা বলি মনে করি অভিমান। 
তিন দিন যদি বয়ে যায়, 

কীচক না হারায় পরাণ, 
তগবান্, আম্মহৃতা না ডরিব- 
পাসরিব ছুঃশামনে - 
বেণী না বাখিয়া, 
জলে তন্থ দিব বিমজ্জন। 
নিত্রিত, কি শুইয়াছ মহানিহ্বা-কেলে _ 
উঠ উঠ স্থপকার |” ইত্যাদি 

দর্শকগণ স্তত্ভিত হুইয়৷ যাইলেন-_ তাহাদের যেন শ্বাসরোধ হইয়া আনিতে লাগিল। 

তাহার পর-দৃণ্ঠেই উপবনে কীচক 
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"প্রভাত-দমীরে শীতল না হয় গ্রাণ, 
জলে- দেহ জলে, 

উষ্ণ ভালে না পরশে বায়ু, 
উঞ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়!” ইত্যাদি। 

পগিরিশচন্্ সপূর্ব বিভিন্ন রসের অবতারণা করিয়া! কীচকের যে মৃত্তি দর্শকের সম্মুখে 
খরিলেন, সে মৃত্তি দেখিয়! দর্শক বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেলেন। বেলবাবুর উত্তর, 
কেদারবাবুর শ্রীকৃষ্ণ _ তাছারই বা! তুলনা! কোথায়? যুধিষ্ঠির, ভীম্ম, ত্রোণ, কর্ণ, ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতি ভূমিকাগুলি ক্ষুত্র হইলেও যেন সজীব-কোন ভূমিকাই উপেক্ষণীয় হয় নাই। 
বন্ছ প্রতিভার একত্র সমাবেশ এবং পরম্পরকে পরাজিত করিবার একট তীব্র 
প্রতিযোগিতায় তখনকার অনেক নাটকই এমনিভাবে দর্শকের মনে একটা স্থায়ী ছাপ 
দিয়া দিত, যাহা! দর্শক সহজে তুলিতে পারিত না । এ লময়ের অভিনয়-_ অভিনয়ের 
একটা (০82781067 বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । 

“মাধবীকঙ্কণ” অভিনয় 

প্রতাপচাদবাবুর থিয়েটারে "পাগবের অজ্ঞাতবাস'ই গিরিশচন্দ্রের শেষ নাটক । 
ইহার পূর্বে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের “মাধবীকঞ্ধণ উপন্তাসখানি তিনি 
নাটকাকারে পরিবন্তিত করেন। 'ন্যাসান্থ(ল থিয়েটারে” ইহা অভিনীত হইয়াছিল । 
নাটকাস্তর্গত সাজাহান, দজ্জি, মুদ্দকরাস, (৫:৪%৩-1882:) প্রভৃতি সাতটা ছোট 
বিভিন্নগ্রকার চরিত্রের ভূমিকাঁভিনয়ে সাতরকম ছবি দেখাইয়! গিরিশচন্দ্র অভিনেতা- 
গণকে বুঝাইয়া দিয়/ছিলেন যে, শক্তি ব৷ প্রতিভ৷ থাকিলে অভিনয়-চাতুধ্যগুণে ক্ষ 
ভূমিকারও প্রাণপ্রতিষ্ঠ! করিয়! দর্শক সাধারণকে মুগ্ধ করিতে পারা যায়। বল৷ বাহুল্য, 
এইসময়ে নাটকের বড় পার্ট লইয়! প্রধান অভিনেতাগণের মধ্যে রেষারেষির ভাব দেখা 
দিয়াছিল। 

গিরিশচন্দ্ের রচনা-পদ্ধতি 

'ম্যাসান্তাল থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র দুই বংসর অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন । ইহার 
মধ্যে তিনি নয়খানি নাটক এবং ছয়ধানি গীতিনাট্যার্দি লিখিয়াছিলেন। প্রায় ছুই মাস 
অন্তর তাহার নৃতন নাটক অভিনীত হইত। সান্নাল-ভবনস্থ 'স্তাসান্তাল থিয়েটার? বা 
“গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটারে কোনও নাটক ধারাবাহিকরূপে দুই-তিন সপ্তাহের অধিক 
অভিনীত হইত ন1। ইহার কারণ- সে সমগ্রে থিয়েটারের দর্শক-সংখ্যা সীমাবদ্ধ হিল 
--ব্র্তমানকালের শ্তায় আপামর সাধারণ পয়না! খরচ করিয়া থিয়েটার দেখিত না । 
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যে-সকল নাট্যামোদী সে সময়ে টিকিট কিনিয়া থিয়েটার দেখিতেন _ নৃতন নাটক ছুই- 
তিন সপ্তাহ অভিনীত হইলেই, তাহাদের নিকট তাহা পুরাতন হইয়! যাইত- আবার: 
তাহার৷ নৃতন নাটকের প্রতীক্ষা করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদিগকেই রহ্য করিয়া! “বঙ্গ- 
দর্শনে' “বাবু” প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, "্যাসান্তাল থিয়েটার ধাহাদের তীর্থ-ত্াহারাই 
বাবু। 

যাহাই হউক, প্রতাপঠাদ জহুরীর সময়ে গিরিশচন্দ্র সরল ভাষায় রচিত পৌরাণিক 
নাটকগুলি একেই হ্ন্দর রূপ অভিনীত হইত, তাহার উপর উৎকৃষ্ট পোষাক-পরিচ্ছদ 
এবং দৃশ্পটের স্যশ বিস্তৃত হইয়া! পড়ায়, পুরুষ ও স্ত্রী দর্শকের সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়া 
গিয়াছিল। এ নিমিত পূর্ববপ্রথা পরিবর্তিত হইয়া ছুই সগ্ু|হের স্থলে গিরিশচন্দ্র নৃতন 
নাটকের উপযু্পরি প্রায় ছুই মাস ধরিয়! অভিনয় চলিত। ্ম্যাসান্তালে' সে সমষে 
ই! একটা গৌরবের কথা ছিল। 

কৌতৃহলী পাঠক জিজ্ঞ/স] করিতে পারেন, গিরিশচন্দ্র ছুই মাস অন্তর কিরূপে 
নৃতন নাটক লিখিয়! এবং তাহার শিক্ষাদান করিয়া অভিনয় ঘোষণ। করিতেন? প্রথমে 
আমাদেরও এইরূপ আশ্চধ্য বোধ হইত, কিন্তু তাহার সং্রবে আসিয়। এবং তাহার ভ্রুত 
রচনাশক্তির পরিচয় পাইয়! বুঝিয়।ছিলাম -ইহ। তাহার ইশ্বরদত্ত ক্ষমতা।। 

তাহার গ্রস্থ-রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি স্বহস্তে পুস্তক লিখিতে অভ্যন্ত ছিলেন 
না। তিনি মুখে-মুখে বলিয়া যাইতেন এবং অপরে লিখিতে থাকিতেন। নাট্যাচাধ্য 
শ্রীযুক্ত অম্বতলাল বস্থ, কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র, “মহিলা' কাব্য-প্রণেতা 

সরেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় এবং পরম ন্লেহাম্পদ 
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থ প্রভৃতি মহাশয়ের! তাহার পুস্তকলিখনকার্ধ্যে ব্রতী ছিলেন । 
সাহার জীবনের শেষ পনের বৎসর আমি তাহার সংন্রবে আসিয়া প্রায় নিত্যসহচররূপে 
অতিবাহিত করিয়াছি । এই পনের বখসরের মধ্যে যাহা কিছু তিনি রচনা করিয়াছেন, 

আমাকেই তাহ লিখিতে হইয়াছে । 
ন।ট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, ন্যাসান্যাল ও ষ্টার 

থিফ্লেটারে'র অভিনীত নাটকগুলি রচনাকালে গিরিশচন্দ্র কখনও বসিয়া, কখনও 
বেড়াইতে-বেড়াইতে এত দ্রুত বলিয়! যাইতেন যে, কলমে কালি তুলিয়া লইবার 
অবকাশ হইত না; এ নিমিত্ত তিন-চারিটী পেন্সিল কাটিয়া লইয়া তাহার সহিত 
লিখিতে হইত। গিরিশচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতেন, লেখার দিকে 
একেবারেই লক্ষ্য থাকিত না। প্রথম-প্রথম আমি তাহার সহিত লিখিবার সময় মধ্যে 
মধ্যে অনুসরণ করিতে না পরিয়া “ক ? বলিয়া পুনরুল্পেথ করিতে অনুরোধ করিতাম। 

গিরিশচন্দ্র ভাব-ভঙ্গে বিরক্ত হইয়া বলিতেন-:“কি ক্ষতি করিলে জানো? যাহ। 
বলিয়াছি তাহ তো মনেই নাই, আর যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাও গোলমাল 
হইয়! গেল। যেস্থান লিখিতে না! পারিবে, ছুইটা তারা (588) চিহ্ন অস্কিত করিয়! 
তাহার পর লিখিয়৷ যাইবে, পরে আমি সেই পরিত্যক্ত অংশ পুরণ করিয়া দিব। 

যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিকটা আর তেমন বাহির না হইলেও একটা লাভ এই হুইরে, 
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যাহ! বলিতে যাইতেছিলাম, সেটা ঠিক থাকিবে ।” 

্াসান্তাল থিয়েটারে, অভিনীত পৌর]ণিক নাটকগুলির এক-একখানি লিখিতে 
গিরিশচন্দ্র এক সপ্তাহের অধিক সময় লাগিত না। গিরিশচন্দ্র একাধারে নট ও 
নাট্যকার ছিলেন। নাটক লিখিবার কালে অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তিনি 
নাট্যোক্ত পাত্র-পাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি অভিনয়-ভঙ্গিতেই বলিয়া যাইতেন। এই 

নিমিত্ত তাহার নাটক অভিনয় করিতে অভিনেতা ও অঠিনেত্রীগণের বিশেষ সুবিধা 
হইত। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন, এরূপ দ্রুত রচনার জন্যই তাহার ভাষা অনেক 
স্থক্ই সালঙ্কারা হইবার স্থযে।গ পায় নাই। এবং এই কারণে তাহার নাটকে উপমার 
বাহুল্য দেখা যায় না। কিন্ত গিরিশচন্দ্র বকিতেন, “ঘাত গ্রতিঘ।তই নাটকের জীবন, 
শব্ধ]লঙ্কারে তাহাকে অযথা ভূষিতা করিতে যাইণে অস্বাভাবিক এবং কৃত্রিমতাপূর্ণ 
হুইয়! পড়ে । নাটকের ভাষ। যত প্রাঞ্জল হইবে, অভিনয়ও সেইরূপ সাফল্যম্ডিত 

হইবে। আমি যেখানে সহজ কথায় ঠিক মনোঙাব পরিশ্ফুট হইতেছে না বুঝিয়ছি - 
সেই স্থানে মাত্র উপম] ব্যবহার করিয়াছি, নচেৎ অযথা উপম! কিম্বা! অলঙ্ক|বের ছটায় 
ভাবকে ভারাক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। নাটকের ভাষা সরল এবং দ্বাভাবিক 
হুইলে উচ্চশিক্ষিত হইতে অল্পশিক্ষিত পধ্যন্ত সকলেই সমভাবে উপভোগ করিয়া থাকে। 

ভাঙ্গা! অমিঙআ্ঞাক্ষর ছন্দও এই উদ্দেশ্টেই প্রবর্তন করিযা ছিলাম |” 

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র 

ঞগুতাপটাদবাবুর স্বত্বাধিকারিত্বে বর্গ-নাট্যশ|লা একটা প্রকৃত ব্যবসায়ের ক্ষেত্র 
হইয়া ্াড়ায়। “গ্রেট ভ্াাপাগ্তাল খিযেটারে'র বিশৃঙখখলতা এখানে ছিল না। এই 
থিয়েটার ' হইতেই গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার-জীবন আরম । তাহার অধ্যক্ষতায় 
থিয়েটার ঠিকমত বিধিনিষেধ মান্য করিয়া এইসময় হইতেই স্থশৃঙ্খলায় পরিচালিত 
হইতে আরম্ভ হয়। গিরিশচন্দ্র পূর্বেব একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিষাই সাধারণের 
নিকট পরিচিত ছিলেন -'ন্যাসান্তাল থিয়েটার” হইতেই তিনি নট, নাট্যকার ও 
নাট্যাচাধ্য বলিয়। দেশবামিগণের নিকট সমাদৃত হন। ভাল ন|টকের নিমিত্ত তিনি 
পূর্ব্ব পুরস্কার ঘোষণা করিতে বাধ্য হুইয়াছিল্নেঃ বাণাপাণি বঝাগ্দেবী কিন্তু তাহার 
অধ্যবসায়ের পুরস্কারম্বরূপ ত্ৰাহাকেই বঙ্গ-রঞ্জালয়ের নাটযকরপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

থিয়েটারের এই সময়ের অবস্থা বর্ণনা করিয়া স্প্রসিদ্ধ নাট/কার শ্রীযুক্ত অপরে শচন্তর 
মুখোপাধ্যায় 'বূপ ও রঙ্গ' নামক সাধ্চাহিকপত্রে “বঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর” প্রসঙ্গে যাহা 
লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া বর্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিলাম ।- 

“এতদিন থিয়েটার নাটকের ভন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল। পরদত্ত অনুগ্রহে পুষ্ট 
তাহার ক্ষীণ কায় ঠিক পায়ের উপর ভর দিয়] দাড়াইতে পারিতেছিল না। আজ 
দ'নবন্ধুর নাটক, কাল বঙ্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস নাটকাকারে অভিনীত হুইয়! কায়ক্লেশে যেন, 
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থিয়েটারের মর্ধ্যাদ! রাখিতেছিল। তারপর ছুভিক্ষের অময়ে যেমন অন্্রের বিচার 
থাকে না, লোকে কদন্ন আহার করে, তেমনি যার-তার ছাইপাশ রাবিশ নাটক 
অভিনয়ের চাপে রঙ্গমঞ্চ গ্রাপশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। নাট্যবাণীর বরপু গিরিশচজ 
“ইহার সেই মুতকল্প দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন । তাহার সময় হইতেই লোকে বুঝিল 
কেবলমাত্র অভিনয়-গ্রতিভা লইয়া জন্মাইলেই নাট্যশালার সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি করিতে পার। 
যায় না। (নাট্যবাণীর পুজার প্রধান উপকরণ--ইহার প্রাণ_-ইহার অগন্ন-নাটক। 
গিরিশচন্দ্র এদেশের নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করিগ্াছিলেন মানে_ তিনি অন্ন দিয়া ইহার 
প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, বরাবর স্বাস্থ্যকর আহার দিয়া ইহাকে পরিপুষ্ক করিয়াছিলেন, 
ইহার মজ্জায়-মজ্জায় রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে আনন্বপূর্ণ করিয়৷ তুলিয়াছিলেন, আর 
এইজগ্ই গিরিশচন্দ্র 901১61: ০৫ 00০ 080৮৩ 55886. ইহার খুড়া, জ্যাঠা আর 

কেহ কোনদিন ছিল না। ইহা! এক প্রকার অভিভাবকশূন্ বেওয়ারিশ অবস্থায় 
টলিতেছিল, পড়িতেছিল, ধূলায় গড়াইতেছিল। যে অমৃত পানে বাঙ্গলায় নাট্যশাল। 
এই পঞ্চাশ বৎসরাধিক বাচিয়া আছে, প্রকৃতপক্ষে সে অম্বতের ভাণ্ড বহন করিয়া 
আনিয়াছিলেন গিরিশচন্দ্র । কাজেই বাঙ্গল৷ নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী 
একা গিরিশচন্দ্র।* / 'রূপ ও রঙ্গ', ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩২ সাল। ) 
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ক্লিংশ পরিচ্ছেদ 

ধর্ম-জীবনের ছিতায়াবস্থ! 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গিরিশচন্দ্রের নান্তিক-অবস্থার কথ! বণিত হইয়াছে | সে সময়ে 
তাহার দেহে হস্তীর বল, বিষ্তা-বুদ্ধির অভিমানে কিছুই দৃক্পাত করিতেন ন। 
নাস্তিকতার সমর্থনকারী অধিকাংশ গ্রন্থই তিনি এই সময়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং 
বেশ ডাকহাক করিয়া বলিতেন “ঈশ্বর নাই' ৷ কিন্ত চিরদিন সমান যায় না। সংসারে 
রোগ, শোক, দুদ্দিন, দুর্ঘটনা, ছুর্জনের গীড়ন আছেই। 

ঘিতীয়বার দারপবিপ্রহের প্রায় ছয় মাস পরে গিরিশচন্দ্র বিস্থচিকা পীড়ায় 
আক্রান্ত হইলেন। রোগ অবন্ত জড়-নিয়মের অধীন, কিন্ত আরোগ্লাভ করিলেন 
অলৌকিকরূপে। আবার আশ্চর্ধ্য এই যে, জড়েব নিয়ম যেমন প্রতঃক্ষ, যে অলৌকিক 
উপায়ে জীবনরক্ষ! হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের কাছে তাহাঁও তেমনি প্রত্যক্ষ । চিকিৎসকগণ 
জীবনের আশ ছাড়িয়া! দিয়াছেন, আত্মীষস্বজন রুদ্ধকণ্ে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে- 
ছিলেন। এমন সময়ে গিরিশচন্দ্র দেখিলেন, তাহার ন্বর্গগতা জননী আমিয়। তাহার 
মুখে কি বস্ত দিষা বলিলেন, “এই মহাপ্রসাদ খাও, তুমি ভাল হইয়|ছ, ভয় নাই।” 
এতটুকু পর্য্স্ত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু যখন পূর্ণ চেতনা হইল, ইন্দরয়্গণ যখন নি্র-নিজ 
কাধ্য করিতে লাগিল, গিরিশচন্দ্রের রসনায় সেই মাতৃদত্ত মহাপ্রসাদের আম্বাদ তখনও 

অনুভূত হইতেছে । একি?-গিরিশচন্দ্রের মনে একটু চমক লাগিল। এই ঘটনার 
পর হইতেই তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের নৃতন অধ্যায় আরস্ত হইল । 

বিস্চিকা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর নানা কারণে তিনি নানা বিপদে 
পতিত হইয়াছিলেন, সে কথ! তাহার নিজের কথায় বলি, “বন্ধু-বান্ধবহীন, চারিদিকে 
বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শক্র সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে) এবং আমারই কাধ্য তাহাদের 
সম্পূর্ণ হুযোগ প্রদান করিয়াছে । উপায়ান্তর ন! দেখিয়া ভাবিলা, ঈশ্বর কি আছেন? 
তাহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়? মনে-মনে প্রার্থনা! করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, 
এ অকৃলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, কেহ-কেহ আর্ত হইয়া আমায় ডাকে, 
তাহাকেও আমি আশ্রষ দিই । দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। হুর্ধ্যোনয়ে অন্ধকার 
যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশাহুধ্য উদয় হইয়া হৃদয়ের অঞ্ধকার দূর করিল, বিপদ- 
সাগরে কূল পাইলাম ।” কিন্তু তবু মনের সন্দেহ যায় না। মনের এই সন্দেহাকুল 
অবস্থ! গিরিশচন্দ্র তাহার কোনও-কোনও নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন । যথা :- 
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“সোমগিরি । এ সংসার সন্দেহ-আগার, 
বিভু নহে ইন্ত্রিয় গোচর । 
ঈশ্বর লইয়া 
তর্কযুক্তি করে অনুমান । 

যত করে স্থির, 
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে |” 

বিন্বমঙ্গল' | ৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক । 
ক্রমে এই সংশয়-সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জীবনধারণ কর। তাহার পক্ষে একপ্রকার" 

অসম্ভব হইয়া! উঠিল। আপনার অবস্থার কথা ভাবিত্ে-ভাবিতে তাহার যেন শ্থাসরুদ্ধ 
হইয়া আপিত। খধাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, তিনিই বলেন গুরূপদেশ ভিন্ন সন্দেহ 
দুর হইবে না । কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মন বলিল ”গুরু কে?” শাস্ত্রে বলে 'গুরুত্রন্মা 
গুরুবিবধণ গুরুর্দেব মহেশ্বর£ | মানুষকে কেমন করিয়া এ কথা বলিব? মনের মাৎমর্ধা 
কি সহজে যায়? গিরিশচন্দ্রের "চতন্যলীল।'য় মাৎসর্ধ্য বলিতেছে :- 

প্যদি মাত কর গে প্রত্যয়, 
একা আমি করি সমুদয়; 
অতি হীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায়; 
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পরাজয 

বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়, 
সেই বুদ্ধিকিন্কর আমার; 
বুদ্ধি তারে বলে, 
ভূমগ্ডলে ধাম্মিক সুজন সেই। 
গুরু কেবা, কিব। উপদেশ দিবে ?” 

“চততন্তলীল।' | ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক। 
তবে কি আমার কোনে! উপায় হইবে না? শিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, তারকনাথ 
ব্যাধি হরণ করেন- তারকনাথের শরণাপন্ন হই। 

গিরিশচন্দ্র কেশশ্বশ্র রাখিলেন, নিত্য গঙ্গাম্ান, শিবপৃজ। ও হবিষ্যান্ন ভোজন 
করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর পদত্রজে ৬তারকেশ্বরে গমন করিয়া অতি নিষ্ঠার 
সহিত শিবরাত্ধির ব্রতও করিতেন ।* প্রার্থনা, তারকনাথ আমার সংশয় ছেদন 

* সর্বপ্রথম পদত্রজে ৬তারকনাধ দর্শন করিয়া কিরিবার সময় পথে গিরিশচন্দ্র এই গীতটা রচনা, 

করিয়াছিলেন ₹- 
ওরে হরে সন্নযানী | 

মিটবে প্রেমের ক্ষুধা, সুধা পাবি রে রাশি-রাশি। 
দেখ. য়ে আমি প্রেমের তরে, জটাঘটা শিরোপরে, 

জাহুবী শিয়ে বহরে, প্রেম অভিলাযী। 

যুগে যুগে ক'রে ধ্যান, হ্য়নি প্রেমের তত্বজান, 
ভেবে পরম শক্তি, চাইনি মুক্তি, আজও রে শ্বশানবাসী। 
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-কর। যদি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয় দূর ন! হয়, তুমি আমার গুরু হও।” কিছুদিন 
“এইরূপ করিতে করিতে তারকনাথের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে ক্রমে বিশ্বাস বদ্ধমূল 
হইতে লাগিল। এইসময়ে তিনি তাহার কোনও আম্মীয়কে বলিয়াছিলেন, আমার 
মনে হয়, এক শতাবীর উন্নতি আমার একদিনে হইতেছে । কিছুদিন এইরূপ নিয়ম 
ও ত্রত পালন করিবার পর, শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষদর্শনের জন্য গিরিশচন্দ্রের মন একান্ত 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল । শুনিয়াছিলেন, কালীঘাট নিদ্ধ গীঠম্থান, সেখানে সকল কামনাই 
সিদ্ধ হয়। প্রতি সপ্তাহে শন ও মঙ্গলবারে নিয়মিতরূপে গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে 
যাইতেন এবং কালীঘাটে হাড়কাঠের নিকট বসিয়। তিনি সমস্ত রাত্রি জগদগ্থাকে 
ভাকিতেন। তাহার ধারণা ছিল, এই স্থান হইতে কত প্রাণী কাতর প্রাণে মাকে 
ডাকিয়াছে, এই স্থানের উপর নিশ্চয় মার দৃষ্টি আছে। কিছুদিন এইরূপ করিতে- 
করিতে তাহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভক্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল! “কালী করাল- 
বদনা' প্রভৃতি মাতৃনাম সদাসর্ধবদ! তিনি আন্তরিকতার মহিত উচ্চারণ করিতেন। 

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, গিরিশচন্দ্র পূর্বে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন, 

পরে তাহা ছাভিয়া ধিয়াছিলেন। এক্ষণে শ্রশ্রীতারকনাথ ও জগন্মাতার উপর তাহার 
বিশ্বাস এতট1 দৃঢ় হইয়াছিল যে তিনি মাতৃনাম ম্বরণে, ওষখ ন। দিয়, কেবলমাত্র 
বিশ্বামবলে এবং একাগ্র ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে অনেকেব পুরাতন ও কঠিন গীড়। আরোগ্য 
করিতে লাগিলেন । 

অযৃতবাবুর একটা কথ৷ 

গিরিশচন্দ্রের বর্তমান ধশ্ম-জীবন সম্বন্ধে প্রবীণ ন|ট্যাচারধ্য শ্রীযুক্ত অমুতলাল বন্ধ 
মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতর একটী বিষয় তাহার নিজের কথায় নিয়ে লিপিবদ্ধ 
করিলাম ।- 

ক্ষীরোদ সাগর মন্থন ক'রে, হুরাহুর হথ! হ'রে, 
বিদিত আছে চরাচরে, আম গরল-প্রয়াসী । 

নিয়ে বাধের ছাল আর ধুতুর! ফুল, দেখব প্রেমের পাই কি কুল, 
(ওরে ) নকুলে কি আছেরে কুল, প্রেম-নীরে সদাই ভালি। 

ভূত নাচে সব ফেরে নঙ্গে, মত সদ। ভূতের রঙে, 
হবি অভিভূত ভূতের ভঙ্গে; মহাকাল, আমি নাশি। 

প্রাণ তো কেবল চায় রে ভোগ, হয় রে তার যোগাযোগ, 

হুখ আশে কর্মভোগ, আমি হৃথে উদাসী । 
সুখ পাবিনে সুখের তরে, মিছে ঘুঝিল ভ্রান্ত নরে, 

ছুঃখ ধ'রে থাকৃলে পরে, সুখ তোমার হযে দ্বাসী। 
( গুরে ) দেখ রে চেয়ে দারা-হত। তোর মত সব অভিভূত, 

কেন বনকে দিয়ে খাতামুত, আপন গলার দাখ ফানী ।” 
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প্রায় ৪২ বংসর সৌহার্দ্য ও সাহচর্যে নাট্যকলা সব্বন্ধে অনেক জান আমি 
গিরিশবাবুর নিকট লাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ সেই স্থদূর কৈশোরকালে তিনি একরপ 
জোর করিয়া আমার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া না তৃলিলে, আমি য| ছুই-একথানা নাটক 
বা কবিতা লিখিয়াছি, তাহাও লিখিতাম কিনা- সন্দেহ । কিন্ত অভিনয়-বিষ্ভার হাতে 
খড়ি আমার অর্ধেন্দুর কাছে ; হাশ্তরস-অভিনয়ে নিত্যসিদ্ধ অর্ধেন্দু আর আমি 
বিগ্ভালয়ে সহপাঠী ছিলাম, কিন্তু তাহার নিকটই আমার অভিনয়-বিষ্ার হাতে খড়ি । 
গিরিশচন্দ্রকে ষে আমি গুরু বলিয়া ভক্তি ও সম্বোধন করিতাম, তাহার কারণ- 
নাট্যবিদ্যা-শিক্ষা অপেক্ষা! অনেক উচ্চতর | 

“আমাদের সংসার সেকেলে ধরনের ; ছেলেবেলা! খুব ঠাকুরদেবতা মাঁনিতাম, 
খেলার ছলেও ঠাকুর পুজা করিতাম। পরে যৌবনের প্রথম উদশ্গমে কেশববাবুর নব 
অত্াদয়কালে প্রতিমা-পূজাকে পৌত্বলিকতা মনে করিয়া ব্রাহ্মভাবে মনকে গঠিত 
করিতে চেষ্টাকরি। তারপর যখন সাধারণ নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্ধে থিয়েটার 
করিতে আরম্ভ করিলাম তখন কেমন একটা মনে হইল যে ঈশ্বরকে ভাকিবার আমার 
আর কোন9৪ অধিকার নই। শেষে অভ্যাসের আধিপত্যে দেবতার দ্বার হইতে 
বছদুরে অন্ধকারে পড়িয়৷ গেলাম । এইরূপে কতকদিন যাঁয়, একদিন গিরিশবাবুতে 
আমাতে তাহার বাড়ী হইতে বিন স্ত্রীটে থিয়েটার যাইবার উদ্দেশ্ঠে একত্রে যাআ 
করিয়াছি, পথিমধ্যে বাগবাজারের শ্রীশ্রীসিদ্বেশ্বরী তলায় দাড়াইয়৷ গিরিশবাবু মাকে 
প্রণাম করিলেন; আমি চুপ করিয়া ধাড়াইয়। রহিলাম। প্রণাম শেষ করিয়া যাইতে- 
যাইতে গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি প্রণাম করিলে না? আমি 
বলিলাম, "না" । গিবিশবাবু আর কোনও কথা কহিলেন না । পরে শোভাবাজারের 
যে পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছেন, গিরিশবাবু আবার সেখানে প্রণাম করিলেন, আমি 
অন্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়। রহিলাম। পরে চলিতে আরস্ত করিলে এবার গিরিশবাবু 
আমায় জিজ্ঞাসা করিপেন, “ওখানে ঘাড়টা কিরিয়ে ছিলে কেন? আমি উত্তর 
করিলাম, “ও বাঁব৷ ঠাকুরটি অপয়1। গিরিশবাবু বলিলেন, “অপয়া বলিয়া তোমার 
বেশ বিশ্বাম আছে? আমি বলিলাম, "সকলেই তো! বলে, কাজেই বিশ্বাস করিতে 
হয় গিরিশবাবু বলিলেন, “বেশ, এ বিশ্বাসই ঠিক রেখো, ও ঠাকুরের আর মুখ 
দেখো! না।' এ সহ্বন্ধে সেদিন আর কোনও কথ! হইল না কিন্ত আমার মনে কেমন 
একটা খটকা লাগিল, ভাবিলাম, যদ্দি অপয়! বিশ্বাস করি, তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না 
কেন? গিরিশবাবুর জীবনে তখন একটা অসাধারণ পরিবর্তনের অবস্থা; ঘোর 
অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী গিরিশের রসনা তখন “মা, মা” রবে মুখরিত । তিনি অনবরত 
মা মা, মা কালী, কালী করালবদনা ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, আর আমর! দেখিতে 
পাই যে তীহার বক্ষ যেন শক্তিতে স্ফীত হয়ঃ মুখমণ্ডল যেন এক অনৈসগিক তেজে 
সমৃজ্জল হইয়া উঠে। তাহার বিশ্বাস তখন এত দৃঢ়, এত সংশয়ের ছায়ামাজ্র শৃন্ত যে 
তিনি দর্গ করিয়! বলিতেন, “বেটাকে গাল ভ'রে, বুক ভ'রে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাব, তাই 
পাব।” সভ্যসমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ বলিয়! প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কাকে উপেক্ষা) 
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করিয়া বলিতেছি যে ম! কালী করাল্ব্দন! ইত্যাদি স্ভোত্রপাঠ করিয়া গিরিশবাবু 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের মজ্জীগত বহুদিনব্যাপী পুরাতন পীডার উপশম 
করিয়াছেন, ইহা! আমি হ্বচক্ষে দেখিয়াছি । পরে একদিন "্বণালিনী' নাটকে পশুপতির 
ভূমিক! অভিনয় করিতে-করিতে তাহার এমন এক অবস্থা হয় যে তিনি সেইদিন, ষেই 
সময়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, আব মার নিকট শক্তি চাহিব না, কিছু চাহিব না, ক্ষমতা 
জাহির করিব না। আমাদেরও বজিতেন, “মাকে ডাকো, কিস্ত কিছু চেয়ে-টেয়ে কাজ 
নেই।* গিরিশবাবু “মা* মা” করিতেন, তাই থিযেটারের অন্থান্ত সকলেও “মা, মা' 
করিত, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বচন আওড়াইতাম, কিন্তু প্র/ণে তৃপ্তি হইত না, কেমন ফাকা 
ঠেকিত। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা খিয়েটাবে ষ্টেজের উপর বসিয়া আছি, সেদিন 
যেটুকু রিহারস্তাল দিবার কাধ্য ছিল, তাহ! সকাল-সকাল শেষ হইয়া গিযাছে। 
গিরিশবাবু আমাদের সঙ্গে মার নাম সম্বন্ধে নানা কথ! বলিতেছেন, এমন সময় আমার 
গণের ভেতর কেমন একটা কষ্টকব কাতরতা৷ আঁসিল, বেদনার কণ্ঠে অতি দীনভাবে 
গিরিশবাবুকে বলিলাম যে মশায়, আমি তো একরকম ছিলুম, আপনার দেখাদেখি এখন 

*. এ্রীয়ুক্ত গিরিশ এই সময়ে অভিনয়াস্তে এবদিন নির্জনে অন্ধকারে বসিষ! শ্রী্রীজগন্মাতাকে 
সকাতরে ডাকিতেছেন, এমন সমধ তাহার মনে হইল, ঘর যেন দিব্য আবেশে পূর্ণ হইতেছে এবং 
দূর হইতে কে যেন তীহাকে সম্বোধন করিয! বলিতেছেন, 'গিরিশ, তুই আমাকে দেখিতে চাহ্ষাছিস্, 
আমি আসিষাছি, স্ভাখ.! ইহ্জীবনের যত কিছু আশা, ভরসা শানন্দ, উল্লাস,_সর্ববন্থ অন্তর 
হইতে পরিতসাগ কবিধা গ্যাখ,, কারণ, নিজে শব না! হইলে কেহ কখন শবশিবাকে দেখিতে পায় মা 
এবং আমার দর্শদলাভের পর সংসারে আবার কেহ কখন ফিরিয়া! আসেনা! অতএব শব হুইয! 
আমাকে দেখিতে প্রস্তুত হও, মৃহূর্তমাত্র পরেই আমি তোর সম্মুখে আসিতেছি।ঃ 

পগরিশচন্দ্র বলিতেন --এনবপ গশুনিবামাত্র প্রাণভয়ে হৃদয় ব্যাকুল হইয! উঠিল এবং এখনি মরিলে 
আমার পুত্রকম্তার এবং আমার মুখাপেক্ষী আমাব দরিদ্র বন্ধুবর্গের কি দশ! হইবে, সে-সকল কথা 
যুগপৎ মনে উদ্দিত হইল: তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়! বারম্বার বলিতে লাগিলাম, “না, জামি জ্ূপে 
তোমার্কে এখন দেখিতে পারিব ন!।' তখন পূর্ববাপেক্ষা স্পট শুনিতে পাইলাম -'আচ্ছা ন! দেখিবি ত 
আমার নিকট হইতে বর গ্রহণ কর, আমার আগমন কখনও ব্যর্থ হয় না, ইহুসংসারে লভা যাহ! 
কিছু তোর ইচ্ছা হয়, তাহাই চাহি! নে।) তখন ব্ূপরসাদিবিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থ সকলের যে কোনটা 
চাহিয়] লইব বলিষ1 কল্প! করিতে লাগিলাম, জাগ্রত বিবেক-্বুদ্ধি তছ্ুপভোগেরই ভীষণ পরিণাম-ছবি 
স্বলত্ত বর্ণে অঙ্কিত করিয়া পূর্ব্ব হইতে মৃত্যুভয়ে ত্রস্ত হৃদয়ের সপ্খুথে ধারণ করিতে লাগিল। তখন 
ভয়ে বলিয়া উঠিলাম, "আমি বয় লইব না! ধীর গম্ভীর ত্বরে পুনরাষ উত্তর আসিল-'আমার 
আগমন কখনই ব্যর্থ হইবে না, যদি বরও ন| লইবি ত আমাধ ডাকিয়! আনিলি কেন- আমার 
অভিসম্পাত গ্রহণ কব্, আমার এ উদ্ভত খভগ তোর কিসের উপর পতিত করিয়৷ বিদ্ট করিব, 
তাহা বল? গুনিয়া, মনে ভীষণ তষ হইল, কিন্তু ভষ হইলেও বিবেক-বুদ্ধি বলিয়া উঠিল-দেবতাকে 
মন্দ ভ্রব্য দিতে নাই ! তখন ভাবিষ্জা-টিত্তিক্না বলিলাম _“মা, সথুমট বলিয়া আমার যে হুনাম আছে, 
তাঁহার উপরে তোমার খা পতিত হউক ।' উত্তর আসিল--“তথাস্ত।,-পরে আর কিছু দেখিলাম 
না, শুনিতেও পাইলাম ন1। শাস্ত্রে যে বলিতে গুনিয়াছি, দেবতার ফ্োধও বরের তুল্য--'ক্রোধোপি 
দেব বরেণ তুল্য; আমি তাহা! পূর্বোক্ত ঘটনায় বিশেষয়পে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, কারণ, এ দর্শনের 
পর হইতে সত্যসত্যই আমার লটত্বের যশকে আমার হুলেখক বলিয়! খ্যাতি ক্রমে সম্পূর্ন রূপে প্রচ্ছন্ন 
করিয়া ফেলিয়াছিঙগ।” গ্রঞীশচন্র মতিলাল, প্ভন্ত পিরিশচজ”, “উদ্বোধন", ১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 
বৈশাখ ১৩২০, ২০০-০১ পৃষ্ঠা । (য়ামী পীসারদানল কর্তৃক সহ্যক্ সংশোধিত, পরিবতিত ও পরিবদ্ধিত।) 
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“মা, মা' করিয়া ডাকি, কিন্তু তাতে প্রাণের ভেতর ধেন আরও ফাক পড়িয়া যায়, এর 

চেয়ে না ডাকা ছিল ভাল। গিরিশবাবু প্রায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া 
দাড়াইলেন এবং আমাকে বলিলেন, “শোনো এদিকে এসো ।' প্টেজের মাঝখানে 

একখানি দিন জোড়া ছিল, তাহার পণ্চাতে সব অন্ধকার । গিরিশবাবু সেখানে গিয়া 

আসনপিড়ি হইয়া বসিলেন, এবং আমাকে সেইরূপভাবে সম্মুথে বমিতে বলিলেন। 

পরে আমার দুই উরতে তাহার ছুইখানি হস্ত স্থাপন করিয়া অস্থ্রনাশিনী শ্তাম। নামের 

কোন স্তোত্র বিশেষ ঘন-ঘন পাঠ করিতে লাগিলেন, তাহার উপদেশমত আমিও 

তাহার ছুই উরুতে হস্ত দিয়া, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে সেই স্ডোত্র পাঠ করিতে লাগিলাম ; 

ক্রমে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ভিতরে যেন কি একটা স্থখদ বিদ্যুৎ 
খেলিতে লাগিল, কম্পিত কলেবর কম্পিত কঠ আমি গিরিশবাবুর পা আকড়াইয়া 

ধরিয়া বলিলাম, "গুরু, গুরু, আজ তুমি আমায় মাকে ডাকাইয়াছ, এ শান্তি_ এ উল্লাস 
_এ আনন্দ মামি আর কখনও অনুভব করি নাই লোকে জানে গিরিশবাবু কেবল 

আমার নাট্যকলার গুরু, আমি জানি, তিনি আমার মনুষ্যত্বের গুরু। 
শ্রীঅমূতলাল বন্থ 1” 

ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগ ( 111-10:06 ) 

গিরিশচন্দ্র একদিন ন্যাসান্তাল থিয়েটারের সম্মুখে পদচাবণা করিতে-করিতে 

তাহার পূর্ব-বন্ধু “কামিনী-কুঞ্জ' গীতিনাট্য-রচধিতা ও 'সা“হত্য-দংহিতা'-সম্পাদক 

শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে পাইয়৷ তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস 

করিলেন, “কিহে গোপালবাবু, তোমার চেহার! এত খারাপ হুইয়া গেল কিসে? 

তোমাকে আমি প্রথমে চিনিতেই পারি নাই” গোপালবাবু উত্তর করিলেন, “অস্বলের 

ব্যারামে ভারি তৃগছি, এমন হয়েছে যে সাণ্ড বালি খেলেও অ্বল হয়। উপবাস করেই 

দেখছি, শীগ্ির মৃত্যু হবে। এখন মলেই বাচি।” গিরিশচন্দ্র সে সময়ে ইচ্ছা-শক্তি 

( স111-69:০6 )-প্রয়োগে অনেকেরই উৎকট রোগ আরোগ্য করিতেছিলেন। তিনি 

গোপালবাবুর কথা শুনিয়া হালিতে-হালিতে বপিলেন, “আজই তোমার ব্যারাম ভাল 

করে দিব।” এই বপিয়া বাজার হইতে গরম-গরম কচুরী এক ঠোঙ! কিনিয়া 

আনাইলেন তাহাকে বলিলেন, “নির্ভয়ে পরিতো।ষপূর্বক আহার কর।” গোপালবাবু 

ভয় পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “ভয় কী খাও, এই তো বলছিলে, মলেই বাঁচি, ন! 

খেয়ে মরতে, না হয় খেয়েই মরবে । আমার কথায় বিশ্বাস কর, অজ তোমার রোগ 

আরোগ্যের দিন” গিরিশবাবু এত উতসাছের মহিত অথচ গান্তী্ধ্য সহকারে কথাগুলি 

বলিলেন, যে, গোপালবাবু ভরসা পাইয়া পরম তৃপ্তির সহিত সেগুলি আহার করিলেন। 

গিরিশচন্্র পরে তাহাকে এক গ্রাস স্থশীতল জল খাইতে দিয়! বলিলেন, “তুমি নিশ্চর 

বানবে তুমি আরোগ্য হয়ে গেছ, যাহা ইচ্ছা হবে খাবে, ভয় কর ন1।” কিছদিন পরে 
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রোগমুক গোপালবাবু বেশ হইপুষ্ট হইয়া! থিয়েটারে গিরিশচন্দ্বের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আপগেন এবং তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদ্গান করেন । 

গ্টীর থিয়েটারে একদিন রাত্রে নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয়ের 
বিশ্মচিক। পীড়ার সুত্রপাত হয়। অম্বৃতবাবু ব্যাকুল হইন্া পড়েন, থিয়েটারের লোক 
সব ব্যস্ত। গিরিশচন্ু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া বলেন, "যা তোর রোগ ভাল হয়ে 
গেছে ।” বাস্তবিক সেই রাত্রি হইতেই অমৃতবাবু আরোগ্য হইতে থাকেন। 

গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা-শক্তি-প্রয়োগে রোগ আরোগ্য সম্বন্ধে শ্রদ্বাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু 
দেবেন্দ্রনাথ বহু মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রধানি প্রকাশিত হইল ।-- 

“আমার বাল্যবন্ধু পরমগ্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সময় 
ন্যালেরিয়৷ জরে পীড়িত হন। একদিন অন্তরে বেল। প্রহরে জর আসিত। এইরূপ 
ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিছুতেই কিছু হইল ন। | আমি গিরিশদাদাকে বলিলাম । 
তিনি একটা সাগুদানা আমার হাতে দিয়! বলিলেন, “তুই উপেনকে বলিস, গিরিশদাদা। 
এই উষধ দিয়াছে, নিশ্চয় আরাম হবে! জ্বরের পালার দিন উপেন্দ্রবাবুকে সাগুদানাটী 
খাওয়ইয়। আমি সেইরূপ বলিলাম। দ্বিপ্রহরের সময় উপেন্দ্রের চোখ ঈষৎ রক্তবর্ণ 
হইয়া উঠিল, কপাল প্রতিও ঈষৎ উষ্ণ হইল । আমি বলিলাম, 'আজ আর কিছুতেই 
জর আসিবে না।, অল্পক্ষণের মধ্যেই উপেন্দ্রবাবুর অল্প-অল্প ঘ[ম হইয়৷ সে ভাব কাটিয়া 
গেল এবং সেইদ্দিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর তাহার সেরূপ জর হয় নাই। ছযটা পালার 
সমব অতীত হইবার পর আমি উপেন্দ্রবাবুকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি। 

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বন্ধ 1” 

“বন্ধুবর দেবেন্দ্রবাবুর বণিত ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য । 
শ্রী উপেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

৭ নং শ্তামপুকুর দ্্ী, কলিকাতা । ৬ই ফেব্রুগারী, ১৯১৩ শ্রী।* 
গিত্বিশচন্দের পুত্র শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীঘুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দ্ানিবাবু) মহাশয় 

বলেন :- 
“বাল্যকালে আমার একটা শালিক পাখী ছিল, তাহাকে বড়ই ভালবাদিতাম, 

নিজে তাহাকে খাওয়াইয়া দিতাম। একদিন স্কুল হইতে আসিয়া দেখি, পাখীটা 
থাঁচার ভিতর মরণাপন্ন অবস্থায় রহিয়াছে- আমি কাদিতে লাগিলাম। সে 

সময়ে বাপি (স্থরেন্দ্রনাথ বাবা না বলিয়া! “বাপি বলিয়া ডাকিতেন ) বাটীর ভিতর 
আহার করিতেছিলেন। আমার কান্না শুনিয়া বলিলেন, “কি হয়েছে? আমি 
বলিলাম, “আমার পাথীর শুকো' ধরেছে_-ম'রে যাবে। তখন আমের সময়, 
তাহাকে আম খাইতে দেওয়। হইয়াছিল, পাতের সামনে আমের খোস! পড়িয়াছিল। 
তিনি একটা খোসা! তুলিয়া! লইয়৷ বলিলেন, “এই খোন! উহাকে খাইয়ে দে। আমি 
বলিলাম, “ও মরে, ও খাবে কি করে?" তিনি বিরক্ত হইয়া জোর করিয়া বলিলেন, 
তভূই দেনা । আমি এক টুকরা খোসা লইয়া খাচার ভিতর গলাইয়া দিয়া ঠিক 
ঠোঁটের সামনে ফেলিয়া রাখিলাম। তাহার পর গৃহশিক্ষক আসায় পড়িতে যাইলাম। 
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মাষ্টারমহাশয় পড়াইয়৷ চলিয়া গেলে তাড়াতাড়ি পাখীর কাছে আদিয়া দেখি, পাখীটী 
ভাল হইয়া গিয়াছে, সে খাচার ভিতর আনন্দে গাঁঝাড় দিয়া লাফাইয়। বেড়াইতেছে ।” 

স্থরেন্দ্রবাবু এ সম্বন্ধে আর-একটী ঘটনা বলেন, “আমার পুরাতন গৃহশিক্ষকের 
পেটের মধ্যে কি হইয়াছিল _পেট উচুনিচু করিলে ঘট্ঘট্ করিয়া শব্ধ হইত। সেশব্দ 
ঘরের বাহির পর্ধ্যস্ত শোন! যাইত । মাষ্টারমশায় নানারকম চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, 
কিন্ত কোনও ফল পান নাই । আমি বাপিকে মাষ্টররমশায়ের পীড়ার কথা বলায়, তিনি 
তাহাকে একটা শিশিতে জল পুরিয়া তাহাতে একটু কর্পুর মিশাইয়া খাইতে দিলেন। 
প্রায় সপ্তাহ পরে মাষ্টারমহাশয় আসিয়! বলিলেন, “আশ্চর্য্য, আমার পীড়া একেবারে 
সারিয়! গিয়াছে 1” 

প্রীপ্বীরামকঞ্চ পরমহংসদেবের শ্রাচরণে আশ্রয় লাভের পব গিরিশচন্দ্র এই শক্তি 
বর্জন করেন। পরমহুংসদেব এরূপ শক্তি-চালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি 
বজিতেন, “এ সকল মানুষকে ক্রমে বুজক্রক করিয়া তোলে, ও সব ভাল নয়।' 

গিবিশচন্দ্রের আর-একটী বিশেষ শক্তি ছিল, পত্র না খুলিবা পত্রের মন্ম বলিয়া দিতে 

পারিতেন। ইচ্ছাশত্তি-বর্ভনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহাও পরিত্যাগ করেন। 
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একন্রিংশ পরিচ্ছেদ 

টার থিয়েটার” ও গিরিশচন্দ্র 

প্রতাপচাদবাবুর থিয়েটার ছুই বংসর খুব জোরের সহিত চলিয়াছিল। তাহার 
থিয়েটারেই প্রথম প্রতিপন্ন হয় যে বাক্ষলাদেশেও থিয়েটার করিয়া লাভ করা! যাষ। 

জহুরীমশায় পাক! ব্যবসাদার হইলেও, তাহার অর্থনীতি উদার ছিল না। যখন 
থিয়েটারে যথে্ লাভ হইতেছে, তখন সম্প্রদায়ের বেতনবদ্ধির সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত 
না করিয়া, তিনি দলের সহিত মনোমালিন্তের স্ত্রপাত করিলেন। ফলত: বাঙ্গালী 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি তাহার তেমন একটা সহানুভূতি ছিল না। 
গিরিশচন্্র ছিলেন অধ্যক্ষ - দলপতি তিনি, সুতরাং সম্প্রদাযের অন্থযোগ ও প্রার্থনাদি 
তাহাকেই শুনিতে হইত। কিন্তু কুপণস্বভাব প্রতাপচাদবাবু যখন গিরিখচন্দ্রের পুনঃ- 
পুনঃ অন্রোধ সত্বেও তাহার কথা রাখিলেন না, তখন অগত্য। গিরিশচন্দ্রকে 'ন্াসান্যাল 

থিয়েটারে'র সংঅব পরিত্যাগ করিতে হুইল। তীহার সঙ্গে অমৃতল|ল মিজ্র, 
অঘোরন্থ প1ঠক, নীলমাধব চক্রবর্তী, উপেন্দ্রন!থ মিত্র, কাদশ্থিনী, ক্ষেব্রমণি, শ্রীমতী 
বিনোদিনী গুভূতিও থিয়েটার ছাড়িয়। দিলেন। 

ইহাদিগের বেশীদিন বসিয়! থাকিতে হয় নাই। প্রতাপটাদবাবুর থিয়েটারে অনেক 
মাড়োয়ারীও দর্শক হিসাবে থিয়েটার দেখিতে আসিতেন । এই মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের 
একটা তরুণ যুবক থিয়েটারে ব্যবসায়ে আমে।দ ও অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়া! বোধহয় 
আর-একটা নৃতন থিয়েটার খুলিবার ইচ্ছা করেন। ইহার ন/ম গুশ্মুধ রায়। ইহার 
পিতা হোরমিলার কোম্পানীর প্রধান দ|লাল ছিলেন। পিতৃ-বিয়েগের পব অল্পবয়সে 
ইনিও উক্ত কোম্পানীর প্রধান দালাল হইয়াছিলেন। হ্হ।র স্বত্বাধিকারিত্বে এবং 
গিরিশচন্দ্রের তত্বাবধ|নে ৬৮ নং বিভন স্ত্ীটস্থ জমী ( উপস্থিত যেখানে “মনে।মোহন 
থিয়েটার? ) বাগবাজারের স্থবিখ্যাত কীত্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে লিজ লইয়া 
তথায় নৃতন নাট্যশালা নিশ্মাণ আরম্ভ হইল। -্মাসান্তাল থিয়েটার কাষ্ঠনিন্মিত 
হইয়াছিল- এবার ইষ্টকনিন্িত বাটী হইল, নাম হইল "টার থিয়েটার” । 
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“ক্ষত 

গিরিশচন্দ্রের রচিত “দক্ষষজ্ঞ' নামক নৃতন পৌরাণিক নাটক লইয়! ৬ই শ্রাবণ 
(১২৯* সাল) ষ্টার থিঘ়েটার' মহ।সমারে|হে প্রথম খোল! হয়। প্রথম অভিনয় 
রজনীর অভিনেতৃগণ :- 

দক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
মহাদেব অমৃতলাল মিত্র। 
দধীচি শ্রীযুক্ত অমতলাল বস 
ব্রহ্মা নীলমাধব চক্রবর্তী । 
বিষুঃ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মি । 
নারদ মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় । 
নন্দী অঘোরনাথ পাঠক । 
ভূঙ্গী প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

মন্ত্রী গিরীন্দ্রনাথ ভদ্র । 
দৃতগণ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, মহেন্দ্রনাথ 

চৌধুরী, অবিনাশচন্দ্র দাস 
(ব্রাণ্ডী ) ও শ্রীঘুক্ত পরাণক্ুঞ্ণ শীল। 

প্রস্থৃতি কাদশ্িনী | 

ভূপ্ু-পত্বী গঙ্গামণি। 
চেড়ী যাদুকালী। 
তপদ্থিনী ক্ষেত্রিমণি। 
সতী শ্রীমতী বিনোিনী। ইত্যাদি। 

সম্পূ্ণরূপ হান্যরদ-বজ্জিত হইয়া আবাল-বৃদ্ববনিতার গ্রীতি-আকর্ধণে “দক্ষযঞ্জ' 
নাটক যেরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এরূপ ৰিতীয় নাটক বড়ই বিরল। 
নাটকান্তর্গত তপন্থিনী চরিন্রটী গিরিশচগ্দ্রের নৃতন হ্ট্টি। নট্যসম্পদে এবং ভাবের 
গভীরতায় “দক্ষষজ্ যেমন স।হিত্যিক-মহলে সমাদৃত হইয়াছিল, ইহার অভিনয়ও 

সেরূপ অতুলনীয় হুইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের দক্ষের ভূমিকাভিনয় যিনি একবার 
দেধিয়াছেন, বোধহয় তিনি তাহা জীবনে ভূলিতে পারেন নাই । ব্রহ্ধার বরে দক্ষ 
প্রজাপতি -_ প্রজা সৃষ্টি করিবার শক্তিলাভ করিযাছিলেন। গিরিশচন্ছের অসাধারণ 

অভিনয়ে _ তাহার অদ্ভুত ভাবভঙ্গিতে - যথার্থই যেন তাহাকেই হ্যহিকর্ত। (০:০96০1) 

বলিয়। বোধ হইত। যে-যে দৃশ্তে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, দর্শকগণ সিংহের 
স্তায় তাহার গাল্ভীধধ্য এবং বজ্র ন্যায় কাঠিন্ত দেখিয়৷ যেন ম্পন্দনহীন হইয়া অবস্থান 
করিতেন। জর্নৈক সাহিত্যিক গল্প করিয়াছিলেন, « "ষ্টার থিয়েটারে? দক্ষের অভিনয় 
দেখিয়। আ.সিয়! দক্ষের মুখ-নিঃস্ৃত সতীর প্রতি মেই “অপমান-মান আছে যার; 
ভিখারীর মান কিরে ভিখারিণী?” তীব্রোক্তি সাত দিন ধরিয়া তাহার কানে 
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বাজিয়াছিল।” মহাদেবের ভূমিকায় অস্বতলাল মি যখন “কে-রে দেরে-সতী দে 
আমার 1৮ বলিয়া! রঙ্গমঞ্জচে গবেশ করিতেন তখন যেন রঙ্গমঞ্জের সহিত সমন্ত 
দর্শকগণ পর্ধ্স্ত কাপিয়। উঠিত। এইসময় হইতেই অমৃতলা'ববাবু অতি উচ্চশ্রেণীর 
অভিনেতা বলিয়! পরিগণিত হন । শ্রমতী বিনোদিনীর সতীর ভূমিকা ভিনয়ে সতীত্ব 
প্রভা যেন প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে 
স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণেব তীব্র ব্যাকুলতা তৎপরে প্রাণত্যাগ - স্তরে- 
তরে অতি দক্ষতার সহিত গুদশিত হইত। দধীচি, প্রস্থতি, তপদ্থিনী, নন্দী, ভূঙ্গী, 
ব্রহ্মা বিষণ প্রভৃতি প্রত্যেক ভূমিকাই নিখৃ তরূপ অভিনীত হইয়াছিল। 

“দক্ষযজ্ঞ' নাটকে কাচের উপর আলে! ফেলিয়া দশমহাবিগ্ভার চমকপ্রদ আবির্ভাব 
ও ভিরোভাব দেখাইয়া স্থগ্রসিহ্ধ নাট্যশিল্পী জহরলাল ধর বিশেষকূপ প্রশংসালাভ 
করিয়াছিলেন। স্থপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচাষ্য বেণীমাধৰ অধিকারী “দক্ষষজ্ঞে'র গানগুলির 
স্থমধুর স্থর সংযোজন! করিয়াছিলেন। 

এ স্থলে বল! আবশ্ুক, গিরিশচন্দ্র প্রতাপষ্টাদবাবুর হিয়েটার পরিত্যাগ কবিয়া 
আসিবার সময় অনেককে তাহার সঙ্গে চলিয়া আসিতে দেখিয়! প্রতাপবাবু ব্যস্ত হইয়া 
মহেন্দ্রল'ল বন্থ, কেদ|রনাথ চৌধুরী, বামতারণ সান্ম্যাল, বেন বাবু, ধর্শাদাস হুর, শ্রীমতী 
বনবিহারিণী (তৃনি) প্রভৃতি কয়ডনকে আটকাইয়া ফেলেন এবং কেদ|রনাথবাবুকে 

ম্যানেজার করিয়৷ থিয়েটার চা]লাইতে আরম্ত করেন। নাট্যাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃত্তলাল 
বস্থ মহাশয় 'সীতাহরণ নাটকাভিনয়ের পর ন্ঠাসান্াল থিফ্লেটার' হইতে “বেঙ্গল 
থিয়েটারে? চক্য়া গিয়াছি লেন । “বেঙ্গল থিফেটার' ছাড়িযা এইসময়ে তিনি গিরিশচন্দ্রের 

সহিত পুনম্থিপিত হন। 
পূর্ব পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, গিরিশচন্দ্র কাল)ঘ|টে গিয়া কালীমন্দিরে মাতৃনাম 

জপ করিতেন। এইসময়েই তিনি “দক্ষষজ্ঞ, নাটক রচন! করেন। নাটকের শিক্ষাদান 
সমাপ্ত হইলে, এক রাত্রি মায়ের নাট-মন্দিরে ড্রেস রিহারস্যালম্ববপ “দক্ষষজ্ঞ' অভিনীত 
হয়। জগজ্জননী-সম্মুখে অভিনয় করিয়া! গিরিশচন্দ্রের প্রাণে পরম তৃপ্তথিলাভ হইয়াছিল। 
তাহার পর নিয়মিত বিজ্ঞাপন ঘোষণ। করিয়া টার থিয়েটারে” ইহ! অভিনীত হয়। 
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ধ্চবচরিত্র 

'্টার থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় নাটক 'ঞরবচরিত্র' ২৭শে শ্রাবণ ( ১২৯*সাল) 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 

উত্তানপাদ অমৃতল।ল মিত্র । 
বিদৃষক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল' বনু । 
মহাদেব উপেন্দ্রনাথ মিজ্র | 
ব্রদ্ধা নীলমখব চক্রবর্তী । 
নারদ অঘোরন।থ পাঠক । 
ঞ্রব ভূষণকুম[রী। 
নীতি কাদস্বিনী ॥ 
স্থরুচি শ্রীমতী বিনোদিনী । ইত্যানি। 

এই ভক্কিরসাম্মক পৌরাণিক নাটিকখানির অঙিনয্ সর্বজন-সম।দৃত হইয়াছিল। 
ধবের ভূমিকা ভূষণকুমারী অতি সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন, ঞ্বের স্থুমিষ্ট কথায় 
এবং গানে দশ বমাত্রেই মুগ্ধ হইতেন। সাহিত্যরধী অক্ষচন্দ্র সরকার মহাশয় “ফু'টিলে 
ফুল কব তোলে না,_ফুলে পূজা হবে তা তো! ভোলে না।” গীতখানির বিশেষরূপ 
ন্রখযাতি করিয়াছিলেন। উত্তানপাদ, বিদূষক, নারদ, সুনীতি, স্থক্ুচি প্রভৃতি 
ভূমিকা গুলির ও চমৎকার অভিনয় হইয়াছিল । বিদূষক চরিত্রাঙ্কনে শিরিশচন্দ্রের অপূর্বব 

হৃষ্টিশক্তির কথ! নাট্যামোদীমাত্রেরই নিকট পরিচিত বলিয়া রাখা ভাল, এই নাটকেই 
তাহার স্থষ্ট বিদূষক চরিত্রের প্রথম স্থচনা। এক্ষণে কি স্যত্রে ঞ্েবচরিক্র' নাটকথানি 
লিখিত হয়, তৎসম্বন্ধে প্রবীণ অভিনেত শ্রীযুক্ত হরিদ।স দত্ত মহাশয় যাহা ব্লিয়ছিলেন, 
তাহা উদ্ধাত করিতেছি : 

কথকতা-শক্তি 

“নুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার স্বঘাঁয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতার 
বাসাবাটাতে একদিন কথকতা! সন্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠে। গিরিশবাবু বলেন, “কথক ত1 বড়ই 
কঠিন, একই ব্যক্তিকে একই সময ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্র ও রসের অবতারণা করিয়া অভিনয় 
করিতে হয় । বিশেষরূপ যোগ্যতা না থাঁকিলে প্রত্যেক চরিজ্রের বিভিন্নতা দেখাইতে 

পারা ঝড় কঠিন, তাঁর উপর সাজসরঞ্রাম, দৃশ্ঠপট ও সহকারী অভিনেতার সহায়ত! 
থাকে না। কেহ-কেহ বলিলেন, “নিপুণ হইলেও একই ব্যক্তি কর্তৃক ভিন্ন-তিন চরিজ্ত 

অভিনয়, বিশেষতঃ কণম্বরের বিভিন্নতা৷ প্রদর্শন, কদাচ সম্ভবপর নহে। গিরিশচন্দ্র 
বলিলেন, “আচ্ছা, কাল আমি কথকতা করিয়া তোমাদিগকে শুনাইব। চরিত্রগত 

পার্থক্য দেখান যায় কিনা, কঠম্বরের বৈলক্ষণ্য হয় কিনা, এবং রসের অবতারণায়্ 
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শ্রোতাকে মুগ্ধ কর। যায় কিনা, তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখিবে । 
তৎপর দিবস কেদারবাবু বহু বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়া! বাসায় একটা ক্ষুত্র উৎসবের 

আয়োজন করেন। গিরিশবাবু শ্বয়ং কথকতা করিবেন শুনিয়া ৫০।৬* জন ভদ্রলোক 
একক্র হন। গিরিশচন্দ্র ঞ্ুবচরিত্রে'র কথা বলেন । বিভিন্ন রসে, বিভিন্ন ভাষায় এবং 

বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্ন অভিনযে সেধিন সকলেই এক অনির্ববচনীয় 
আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এইমকল তাৰ অন্বোধে গিরিশবাবু পরে 
ঞবচরিজ্তণ নাটক প্রণমন কবেন।” 

'নল-দময়ন্তী, 

৭ পৌষ (১২৯০ সাল) £ব থিষ্টোবে ঠিবিশচন্দধ্রের ভৃতীষঘ নাটক “নণ-দময়ন্তী" 
৫খম অভিনাত হয | প্ুথন।তিনধ জন ব আশুনেতা ও "সঙিনে ঘগণের নাম £- 

নল মুত ।ল মিত্র। 
বিদষক শর, অমুতপাপ বত 

পুক্কব শালমাবব চত্রবগা । 

কলি অনোবনাথ পাঠক | 
ছপব, পঙ্গ' পর গ্র মব।সা শঘু ও পবাশর্ন। শীল । 
ভীমসেণ, আস্থা « মুন হেন |খ চে ধুবা | 

ধ্তপর্ণ ৪ হম উপেনুনাথ মিত। 
ইন্দ এ গ€থম ব্যাধ গ্রবোণচন্দ্র ঘোষ । 
অগ্রে ও স'বথ এযুভ্ কাশনাথ চট্টোপাধ্যায় | 
বরণ ৭ দূত শবতচন্দ্র বন্দ্যোপ|ধ্যায় (বাণুবাবু)। 
পুত শ্/হাচরণ বুওু। 

ব্যা গি বীন্দ্রনাথ ভদ্র । 

দময়ন্তা মতা বিশোদ্নী। 
বাজম[ত। গঙ্গামশি। 

স্থুনন্ন। ভুবণসুমারা। 
বাণী, ব্রাহ্ষণী ও জনৈক বৃদ্ধা ক্ষেত্রমণি। 
ধাত্রী যাছকালী। ইত্যাদি । 

ন্টাসান্যাল থিয়েটার” উভয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় "টার থিয়েটারে" অনেক 
নবীন অভিনেতা প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তাহার।ও শিক্ষা-নৈপুণ্যে 
লব্বপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। 

“নল-দময়ন্তী” নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্রের যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল, ইহার 
খমভিনয়ও সেইরূপ চমৎকার হুইয়াছিল। অমতলাল মিত্রের নঙ্গ, অম্বতলাল বন্থুর 
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বিদুষক, নীলমাধব চক্রবর্তীর পুক্ধর, অঘোরনাথ পাঠকের কলি এবং মতী: 
বিনোিনীর দময়স্তী ভূমিকার জীবন্ত অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ শতমূখে সুখ্যাতি 
করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভূমিকাই নির্দোষভাবে অভিনীত হুইয়াছিল। বেণীবাবুরূ 
স্থর ও কাশীনাথবাবুর নৃত্যশিক্ষায় নাচগানেরও বড়ই বাহার খুলিয়াছিল। পুর্বে 
থিয়েটারে নাচের কোনওরূপ একটা! নিয়ম-পদ্ধতি ছিল না। নৃত্য যে সঙ্গীতের একটা 
প্রধান অঙ্গ, তাহাও নৃত্যে প্রস্ফুটিত হইত না-শুধু তালে-তালে পা৷ ফেলিয়া চলিয়া 
যাইত মাত্র-তাহাকে নৃত্যকল। বলা যায় না। এই 'নল-দময়ন্তী' নাটক হইতে 
কাশীনাথবাবু পূর্ব-গ্রচলিত নৃত্যের ধারা অনেক ব্দলাইয়া কতকটা পরিমাজ্জিত 
করিয়াছিলেন । বৈজ্ঞানিক শিক্প-গ্রবর্তনে রঙ্গমঞ্চের সৌনদর্য্যবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে গিরিশচন্দ্র 
“নল-দময়ন্তী' নাটকে কমল-কোরক প্রস্ফুটিত হইয়া! অপ্লরাগণের আবিঙাব, বস্ত্র লইয়া 
সহস৷ পক্ষীর আকাশে উত্থান ইত্যার্দি কয়েকটা দৃশ্ট সংযোজন করিয়াছিলেন। নাট্য 
শিল্পী জহরলালবাবু তাহ। সুষম্পন্ন করিয়া “দক্ষযজ্ঞে' দশমহাবিষ্য1 প্রদর্শনের ন্যায় 

স্থযশ অর্জন করিয়াছিলেন। 
উপযু্ণপরি তিনখানি নাটক সগৌরবে অভিনীত হওয়ায় ষ্টার খিয়েটারে'র ভিত্তি 

যেরূপ স্থুদৃচ হইয়া! উঠিল, গিগ্সিশচন্দ্ের র5নাশক্তি এবং নাট্যপ্রতিভাও সেইবপ 
স্থপ্ততিষ্টিত হইল। 

গুম্মথ রায়ের থিয়েটার ত্যাগ 

উন্নতির এই প্রথম প্রভাতেই গুন্মুথ রায় অন্স্থ হইয়া পড়েন এবং তাহাকে 
সামাজিক শাসনের কঠোরতা য় থিয়েটার ছাড়িয়া! দিতে বাধ্য হইতে হয়। তিনি 
থিয়েটার বিক্রয় করিবার সঙ্ছল্প করিলে গিরিশচন্দ্র সম্প্রদ।য়ের নেতা হইয় তাহাদেক 

লক্কটাবস্থার কথা গক্মুবাবুকে বিশেষন্ধপ বুঝাইলে তিনি বলেন) “আমি বিস্তর টাকা- 
ব্যয়ে বাড়ী তৈরী করিয়াছি, আপনারা! আমায় এগার হাজার টাক। মাত্র দিন, অমি 
আপনাদের হস্তে থিয়েটার ছাঁড়িয়। দিতেছি ।” ই অপ্রত্যাশিত উত্তর পাইয়া 
গিরিশচন্দ্র সানন্দে সম্প্রদ্ায়স্থ সকলকে বলিলেন, “যে টাকা আনিতে পারিবে, 
তাহাকেই থিয়েটারের মালিক করিয়া দ্রিব, কে টাক আনিবে আনো ।” গিরিশচন্দ্রের 
সৎপরামর্শে এবং উৎসাহবাক্যে উৎসাহিত হইয়! অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিগ্রসাদ 
বহুষ* এবং দাস্থচরণ নিয়োগী _ ইহারা কয়েক সহস্র টাকা লইয়া! আসিলেন, অবশিষ্ট 
টাক। যোড়ার্ীকো"নিবাসী স্প্রসিদ্ধ হরিধন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতা কষ্ণধনবাবুর নিকট 
খণগ্রহণ কর হইল। নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অম্বতলাল বস্থ মহাশয় কাধ্যকুশল, বুদ্ধিমান 

* হরিপ্রসাদবাবুর বাগবাজার চীৎপুর কোডের উপর একটা ডাক্তারখানা ছিল। গিরিশচজ 
থিয়েটারে বাইবার সমধে প্রায়ই ত।হার ডাক্তারখানায় একবার বমিয়! ছুইট। গল্প করিয়া যাইতেন । 
হরিবাবৃও পিরিশচন্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেম। তিনি হিসাবপত্রে বিশেষ পারদ্শী ছিলেন? 
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এবং স্থশিক্ষিত বলয় থিয়েটারে গিরিশচঞ্জের দক্ষিণহত্স্বরূপ ছিলেন। গিরিশচন্দ্র 
ইহাকে লইয়া থিয়েটারের চারিজন স্বত্বাধিকারী নির্বাচিত করিলেন, এবং গণ্সুথ 
রায়ের টাকা শোধ করিয়! দিয়া থিয়েটারের স্বত্ব উক্ত চারিজনের নামে রেজিষ্টারী 
করিয়া লইলেন। গিরিশচন্দ্র ইচ্ছা! করিলে তিনিও এ সময়ে একজন স্বত্বাধিকারী হইতে 
পারিতেন, কিন্তু অন্জ অতুলরুষ্ণের নিকট তিনি সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন, যতদিন 
থিয়েটারের সংস্পর্শে থাকিবেন, থিয়েটরের স্বত্বাধিকারী হইবার কখনও চেষ্ঠা করিবেন 
না। সে গতিজ্ঞা তিন ভোল্ন নাই। তিনি ইহাদিগকে স্বত্বাধিকারী করিয়! যেরূপ 
থিছ্কেটারের অধ্যক্ষতা, নাটক রচনা, শিক্ষাপ্রদান এবং আবশ্তকবোধে অভিনয় করিয়া 
আমিতেছিলেন, সেইরূপই করিতে লাগিলেন। হ্বত্বাধিকারিগণও ইহার উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর করিয়া ইহারই অধিনায়কত্বে আপন-আপন নিন্দিষ্ট কাধ্য করিয়া যাইতে- 
লাগিলেন। 

এইসময়ে কলিকাতায় গড়ের মাঠে “ইণ্টারন্যাসান্তাল একজিবিসন' আরম্ত হয়। 
এরূপ বিরাট এবং মহাসমারোহের একজিবিসন কলিকাতায় এ পধ্যন্ত হয় নাই । সমস্ত' 
ভারতবর্ষের নৃপতিগণ্, দেশীয় রাজারাজড়া ও জমিদারগণ কলিকাতায় সমাগত 
হইয়াছিলেন। দেশ-বিদেশ হইতে অসংখ্য লোকসমাগমে কলিকাত। সহর সরগরম 
হইয়। উঠিয়্াছিল। চৌরঙ্গীর পথে লোক চলাচের স্থবিধার নিমিত্ত মিউজিয়ম হাউস 
হইতে গড়ের মাঠ পধ্যস্ত একটি সথপ্রশন্ত সেতু নিশ্মিত হইয়াছিল । সহরে এইরূপ লোক- 
সমুদ্র দেখিয়া ষ্টার থিয়েটার" সম্প্রদায় প্রত্যহ 'নল-দময়স্তী'র অভিন্ন চালাইতে 
লাগিলেন। কিক্রয়ও যথেষ্ট হইতে লাগিল। ফলত: এই একুজিবিসন্ হইতে সম্প্রদায়ের 
খণ-পরিশোধের বিশেষরূপ খবিধা হইয়াছিল । থিয়েটারে একটিমান্ত্র রয়েল বক্স থাকি, 
এইসমযে একদিন থিয্টারে অনেক রাজ! আসিয়! উপস্থিত। কর্তৃপক্ষগণ কি করিবেন 
_ সম্মান সহকারে সাধারণ বঝ্সগুলিতেই তাহাদের বসাইয়া! দিলেন। রয়েল বকের পূর্ণ 
মূল্য দিয়া সাধারণ বক্সে বসিয়াই তাহারা আনন্দের সহিত অভিনয় দেখিয়া! গেলেন। 

গিরিশবাবু তাহার হিসাব রাখিবার ইপ্রণালী এবং খাতাপত্রের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া বড়ই 
আনন প্রকাশ করিতেন। গুর্শুখবাবূর ধিয়েটার-বাঁটা নির্্াণকালে হিনাবপত্র রাখিবার নিষিজ্ত 
একজন হুনিপুণ কর্মচারীর আবঙ্থাক হয়। গিরিশচন্্র হযিপ্রসাদবাবুকে লইয়! গিয়া! উদ্ত পদ প্রদান 
করেন। থিয়েটার-বাটী মিশ্মাণ হইবার পর করিবার থিয়েটারের কোযাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হুম। 
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“কমলে কামিনী, 

নল-দময়ন্তী' নাটকে অভাবনীয় কৃতকার্ধ্য হুইয়। গিরিশচন্দ্র অত:পর কৰিকঞ্কণের 
“চণ্ডী অবলম্বনে “কমলে ক।মিনী' নাটক রচনা করিলেন। ১৭ই চৈত্র (১২৯* সাল) 
টার থিয়েটারে" ইহার প্রথম অভিনয় হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতগণ :- 

গুরুমহাশয় ও সভাসদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থু। 
ধন্পতি, গণক ও নারদ অঘোরনাথ পাঠক । 
বিশ্বকম্মা ও জল্লাদ নীলমাধব চক্রবর্তী । 
দারুত্রহ্থা শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যা্ (রাণুবাবু )। 
হন্থমান শ্যামাচরণ কু । 
শালিবাহন উপেন্্রনাথ মিত্র । 
শ্রুমস্ত শ্রমতী বনবিহারিণী। 
মন্ত্রী ব্রলোক্যনাথ ঘে।ষাল। 

কারান্যক্ষ ৪ কোটাল শ্রযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল। 
চণ্তী এ খু্পন। শ্রমতা বিনোদিনী । 
পল্মা ও দুর্বল ক্ষেত্রমণি। 
লহন। গঙ্গামণি। 

স্থশ লা ভূষণকুমারী। 
ধাত্রী যাদুকালী। ইত্যাদি। 

“কমলে কামিনী'র উপাখ্যান একেই বঙ্গবাসীমাত্রেরই স্ুপণ্রচিত, তাহাতে 
গিরিশচন্দ্রের রচশাকৌশপে এবং বিচিত্র এ্ষ্টনৈপুণ্যে ণাটকথানি পরম উপভোগ্য 
হইয়াছিল। জইরলালবাবুর গুধপনায় কালীদহে কমলে কামিনী প্রস্ৃতি দৃশ্বগুলিও অতি 
স্ন্দর দ্বেখান হইত। তাহ|র উপর শ্রীমস্তের ভূমিকায় শ্রীঘতী বনবিহারিণী মধুর 
ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন। “কমলে কামিনী' ষ্টার 
থিয়েটার" বাতীত 'ক্লাসিক' ও “মিন[ভ! থিয়েটারে' বহুবার সুখ্যাতির সহিত অভিনীত 
হইয়াছে । 

“কমলে কামিনী" লিখিবার পূর্বে গিবিশচন্দ্র সমুদ্র দর্শন করেন নাই। শ্রীঘভী 
বনবিহরিণী শ্রীমন্তের ভূমিকাভিনয়ের কিছুদিন পরে ৬পুরীধামে জনন্রাথ দর্শনে গমন 
করেন। কলিকাতায় কিরিয়া আপিয়া একদিন থিয়েট|রে গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, 
“মহাশয়, আপনি «কমলে কামিনী' নাটকে যেরকম সমুদ্রের বর্ণনা করেছেন, ঠিক 
সেইরকম সাগর দেখে এলুম। আপনি পমুদ্র দেখে এসে বুঝি সেই ছবিটী মিলিষে 
নাটক লিখেছেন ?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আমি এ পধ্যন্ত সাগর দেখি নাই, তবে নান। 
বই-এ সমুদ্রের বর্ণন। পড়েছি- লেকের মুখে শুনেছি, সেইভাবেই লিখেছি।” 
বনবিহারিণী কোনওমতে গির্িশচন্দ্রের কথায় বিশ্বাম করিতে পারিলেন না। তিনি 
পুনবায় বলিলেন, “ন। মশায়, চোখে ন। দেখে শুধু বই পড়ে এমন ঠিকঠাকটী লেখ! যায় 
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না।” বনবিহাবিণী কিছুতেই ধাবণ! করিতে পারিলেন ন, যে, কৰি ও নাটাকাবৰ 
অনেক সময় অনেক জিনিষ প্রত্যক্ষ ন! করিয়াও স্বীয় কল্পনাবলে তাহার স্বরূপ যুত্ি 
চিত্রিত করিতে পাবেন । 

বৃষকেতু” ও হাবাব ফুল" 

৫ই বৈশাখ (১২৯১ সাল) গিরিশচন্দ্রের ছুই অঙ্কে সমাপ্ত “বৃষকেডু” নাটক এবং 
হীরার ফুল” নামক একখানি “অপ্নর গীতিহার' স্টার থিছেটাবে প্রথম অভিনীত হয় । 
ইহার সহিত নাট্যাচায্য শ্রীযুক্ত অমুতলাল বস্থুর "চাট্রয্যে-বাডুষে; নামক একখানি 
প্রহসন- মোট তিন্খানি একপ্রাত্ে অভিনীত হইয়াছিল। “রষকেতু” নাটকের প্রথম 
অভিনয রজনীর অঙিনেতৃগণ :- 

কর্ণ উপেন্দ্রনাথ মিত্র 
প্রহরী পরাণকৃষ্ণ শল। 
বিষু অঘোরনাথ পাঠক । 

বুষকেত ভষণকুমারী। 
পাচক ব্রাহ্মণ ত্রিলোক/নাথ ঘোষাল। 
ভৃত্যগণ নীলমাধব চক্রবর্ত+, অবিনাশচন্দ্র দাস 

(ব্রাণ্তী ) ও পরাণরুষ্ণ শীল। 
পন্মাবতী শ্রীমতী বিনোদিনী । 
পরিচা।রক। গঙজামণি। 

জনৈক স্ত্রীলোক ক্ষেএরমণি। ইত্যাদি । 
উপযুক্ত অভিনেত। ও অভিনেত্রীব সম্মিলনে “বুষকেতু' অতি হ্ৃখ্যাতির সহিত 

অভিনীত হইয়াছিল। জহরলালবাবু রঙ্গমঞ্চের উপর বুষকেতুর শিরশ্ছেদ দেখাইয়! 
দর্শকগণকে বিম্মিত ও চমকিত করিতেন। টার ব্যতীত এমনও” রসিক” 
'মনোমোহন' প্রভৃতি থিয়েটারে ইহার বহুবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে । 

“হীবার ফুল গীতিনাট্যের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 
মদন শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
অরুণ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 
দৈত্য শ্রঅঘোরনাথ পাঠন্ক। 

রতি ভূষণকুমারী। 
শশীকলা শ্রীমতী বিনোদিনী । 

সঙ্গীত-শিক্ষক বেণীমাধব অধিকারী । 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 

চুটকী গান ও চুটকী স্থরের উপর “হীরার ফুল" দর্শকগণের বড়ই মুখরোচক 
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হুইয়াছিল। মদন ও রতির নৃতা-গীতকালীন দর্শকগণের ঘন-ঘন আনন্দ ও করতালি-- 
ধবনিতে বঙ্গালয় মুখরিত হইয়া উঠিত। “হীরার ফুলে'র গানগুলি সে সময়ে সাধারণের, 
মুখে-মুখে ফিরিত | বনু থিয়েটারে বহুবার ইহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। 

আ্রীবংস-চিস্তা* 

২৬শে টজ7ষ্ঠ (১২৯১ সাল) 'ই্টার থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের 'ভ্রীবংস-চিস্তা' নামক- 
পৌরাণিক নাটক প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 

শ্রীবৎংস অমৃতলাল মিত্র । 
বাতুল শ্রীযুক্ত অমতলাল বন্থ। 
বাহুরাজ উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
শনি নীলমাধব চক্রবত্তা। 
মন্ত্রী মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
সওদাগব অঘোরনাথ পাঠক । 

চিন্তা শ্রীমতী বিনোদিনী । 
ভদ্রা ভূষণকুমারী । 
লক্ষমীদেবী গঙ্গামণি। ইত্যাপি। 

্ীবৎস-চিস্তা' নাটকের রচনা এবং অভিনয় অতি স্ন্দর হইলেও “নল-দমযৃস্তী 
নাটকের পর অভিনীত হওয়ায় ইহা ঘর্শকগণের নিকট তেমন নৃত্তনত্বপুণণ হয় নাই। 
কলি-কতৃক লাঞ্ছিত নলরাজার উপাখ্যানের সহিত শনি-কর্তক লাঞ্ছিত শ্রীবৎংস রাজার 
উপাখ্যান যে প্রায় একইরূপ, পাঠকগণকে তাহা বিস্তৃতভাবে বুঝান বাহুল্যমাত্র। কিন্ত 
এই নাটকে গিরিশচন্দ্রের বাতুল চরিত্র সম্পূর্ণ নৃতন হৃষ্টি। দরিত্র বাতুল মৃত্যুকে তে 
গ্রাহই করে না। ছু:ধের সঙ্গে বহুদিনের প্রণয় _ দুঃখের সঙ্গে তাহার ঠাট্রা-বটকিরি 
চলে। রাজ! দয়ার হইয়া! বাতুলকে রাজপুরে স্থান দেন। বাতুলের পেটে অন্ন 
পড়েছে শোবার শয্যা জুটেছে, বাতুলের চোখে আর নিদ্রা নাই। বাতুল বলে, 
“না বাবা, ঘুম হবার যে৷ নেই, আজ রান্তার সেই হবকোমল কাকর নেই, আর মাঝে- 
মাঝে কোটাল সাহেবের হস্ক(র নেই, আবার বিষমশ্য বিষমং, উদরে অন্ন পড়েছে ।” 
ইত্যাদি। 

বহুকাল পরে এই নাটকের “মিনার্ভ৷ থিচ্ছেটারে' পুনরভিনয় হইয়াছিল। সম্প্রদায় 
অভিনয়ে বিশেষ হুখ্যাতিলাভ করেন। স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং কোকিলকণ্ঠী 
গায়িকা শ্রীমতী নশীলাবালা লক্মীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়! স্থমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে 
মুগ্ধ করিয়াছিলেন । 
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“চৈতম্যলীলা, 

১৯শে শ্রাবণ (১২৯১ সাল ), ২র! আগষ্ট ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে গার থিয়েটারে" গিরিশ- 
চন্দন 'চৈতন্তলীলা' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও 
'সভিনেত্রীগণ :_ 

জগন্নাথ মিশ্র নীলমাধব চক্রবর্তী | 
নিমাই ( চৈতন্য ) শ্রীমতী বিনোদিনী । 
নিত্যানন্দ ও পাপ শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
গঞ্জাদাস মহেজ্্রনাথ চৌধুরী । , 
অদ্বৈত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
প্রতিবাসী ও লোভ শ্রীযুক্ত অমুতলাল বনু । 
শ্রবাস অবিনাশচন্দ্র দাস। 
মুকুন্দ ও মাংসধ্য শ্রযুত্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
অতিথি ও হরিদাস অধোরনাথ পাঠক । 

জগাই ও বিবেক প্রবোধচন্ত্র ঘোষ । 
মাধাই, ক্রোধ ও কলি অমৃতলাল মিত্র। 
শচী ও ভক্তি গঙ্জামণি। 
লী প্রমদাস্ন্দরী । 
বিষুপ্রিয়া কিরণবাল!। 
বৈরাগ্য পরাণকুষ্খ শীল । 

মোহ ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি । 

সঙ্গীতাচাধ্য বেণীমাধব অরধিকারা মহাশয় এই নাটকের স্বমধুর স্থর সংযোজনা 
করেন। ইনি বামাৎ বৈষ্ণব , নুপ্রসিদ্ধ গায়ক আহম্মদ খার প্রধান ছাত্র ও সহবে 

একজন উচ্চশ্রেণীর গায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। টবষ্ণবী ঢংয়ে নৃত্য ইহার দ্বারাই 

প্রথম প্রবন্তিত হয়। শ্রীমতী বিনোদিনীর চৈতন্যের ভূমিকায় নৃত্য দরশশনে অনেক সাধু 
হৃদয় বিমুগ্ধ হইয়াছিল ।' 

“চৈতন্তলীলা'র রচনা যেরূপ মধুর এবং ভগবন্তক্জি-উদ্দীপক, ইহার অভিনয়ও সেইরূপ 

প্রাণম্পর্শা ও অর্ববাঙ্গন্ন্দর হইয়াছিল। চৈতন্যের ভূমিকাভিনয়ে শ্রীঘতী বিনোদিনী 

'অ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এতদ্সত্বন্ধে গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী বিনোদিনীর 
“আমার কথা" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "গোরা ঙ্গমৃত্তির ব্যাখ্য!_ "অস্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ 
রাধা _ পুকুষ-গ্রকৃতি এক অঙ্গে জড়িত। এই পুক্রষ-প্রকতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে 
প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন “রুষ্ণ কই-কৃষ্ণ কই? বলিয়া সংজ্ঞাহীন 

হইত, তখন বিরহবিধুর রমণীর আভাস পাওয়। যাইত। আবার চৈতন্থদেব যখন 

ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোতম-ভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে 

পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এক্প বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর 
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পদধূলি গ্রহণে উৎস্থক হুন।..বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা: 
তাহাকে স্পর্শ করিয়] শ্রীমুখে বলিয়াছিঞ্সেন, ণচতন্ত হোক। অনেক পর্বত-গহ্ষর- 
বসী এ আশীর্ববাদের প্রার্থী ৷ 

শুভক্ষণে গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিয়া পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গ ও মুগ্ডিত 
মন্তক তিলকধারী বৈষ্বকে একাসনে বসাইয়। কাদাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিরকে এই 
সময়ে বঙ্গবাসী ধন্মমন্দিরের চক্ষে দেখিয়া! যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আরন্ত 
করেন। “চতন্তলীলা”র অভিনয় দশনে সমস্ত বঙ্গদেশ হরিনামে মাতিয়। উঠিয়াছিল। 

আমর] এ স্থলে একটা ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নব্ঘীপের 
স্থবিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজন|খ বিষ্তারত্ব মহাশয় “চৈতন্তলীলা"র অভিনয় দর্শনের নিমন্ত্রণপত্র 
পাইয়।, এবং উক্ত নাটকের দেশব্যাপী সুখ্যাতি শ্রবণে, তহার পুত্র পণ্তিত মথুরানাথ 
পদরত্বকে বলেন, “হ্যারে, থিয়েটারে “ঠৈতন্তলীলা" হচ্ছে কি?- তবে কি আবার 
গৌর এলো? একবার কোলকাত গিয়ে দেখে আয় তো ।” মথুরানাথ কলিকাত। 
আসিয়। “চতন্তলীল/'র অভিনয় দর্শনে উন্মত্তের ন্যায় গ্রস্থকারের পদ্ধূলি লইতে অগ্রসর 
হইয়া পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন, “তোর মনোবাঞ্ছ। গৌর পূর্ণ করবেন।” স্ুবিখ্যাত 
সাধক প্রন্থুপাদ বিজয়কষ্খ গোষ্ামী “চৈতত্যলীলা” দেখিতে আসিয়া! প্রেমোন্মত্তভাবে 
দর্শকের আসন হইতে উঠিয়। নৃত্য করিতে থাকেন। 

নাট্যাচার্্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয় “চতন্যলীলা” অভিনয্ন সম্বন্ধে লিখিয়!- 
ছিলেন : 

“বখ[টে নট ও অর্খাটি নটীবুন্দ দ্বারা দেশে ধশ্ব প্রচার হইল। ছিঃ ছিঃ! এ কথ 

মনে আসিলেও, স্বীকার করিতে নাই, তাতে মহা পাপ আছে! কিন্ত কে জানে 
কেমন, তারিখে একটু গোলম।ল করে, মনে হয় যেন এই নগণ্য সম্প্রদায়কে “জঘন্য” 

বেদীতে শ্রীকুষ্-মহিম! কীর্তন করিতে শুনিয়াই ধশ্মবিপ্লবকারী বীরগণ অন্তরে ঈষৎ 
কম্পিত হইলেন, আর ধন্মপ্রণ নিপ্রিত হিন্দু জাগরিত হইয়। ব্রজরাজ ও নবদ্বীপচন্দ্রের 
বিশ্বমেহন প্রেম গ্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন | নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে, পল্লীতে- 
পল্লীতে সঙ্কীপ্তন সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইল, গীতা ও ঠচতন্তচরিতের বিবিধ সংস্করণে দেশ 
ছাইয৷ পড়িল। বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইয়া সগর্ধবে আপনাকে 
হিন্দু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল ।” 

ভগবান শ্রীশ্রীরামক্ষ্ণ পরমহংসদেব “চত্ন্তলীল।' অভিনয়ের স্থখ্যাতিশ্রবণে দক্ষিণেশ্বর 
হইতে ৫ই আশিন তারিখে ভক্তগণসহ ষ্টারে আসিয়া “চতন্যলীলা" অভিনয় দেখিয়া 
পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়া যান। অভিনয সমাপ্ত হইলে জনৈক ভক্ত জিজ্ঞাসা করিয়া- 
ছিলেন,*কেমন দেখলেন?" ঠাকুর হাসিতে-হাসিতে বলেন,”আসল-নকল এক দেখলাম ।৮* 

ঠাকুরের পদার্পণে নট-নটাগণের জীবন সার্থক এবং রঙ্গালয় ধন্য হয়। থিয়েটারে 
ঠাকুরের এই প্রথম আগমন। 

* যাহার! বিশ্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহার! প্রম-কধিত 'গ্রঞ্নীরামকৃষক কথামত? 
দ্বিতীয় ভাগ ) পাঠ করুম। 
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দ্বাল্রিংশ পরিচ্ছোদ 

ধন্ম-জীবনের তৃতীয় অবস্থা _গুরুলাভ 

গুরুলাভের নিমিত্ত গিরিশচন্দের তীব্র ব্যাকুলতার কথা ত্রিংশ পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। 

মাতৃ-নাম সাধনে ক্রমে তাহার হাদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভক্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল, 
গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা" লিখিলেন, পবম গুরুলাভের পথ মুক্ত হইল। শ্রী্ীরামকষ্ণদেব 
ইচ্ছা করিয়াই “তচতন্থলীলা” দেখিতে আসিলেন । গিরিশচন্দ্র ইহ।ব পূর্বে তাঁহাকে 
আব ছুইব।র দেখিয়াছিলেন, এইবার তাহার তৃতীয় দর্শন । কিন্ত কাল পূর্ণ ন। হইলে 
কোন কাষ্যই হয় ন|। চতুর্থবার দর্শনে গিরিশচন্দ্রের স্থদিন উদয় হইল-_ তিনি গুরু 
কূপা লাও করিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দর্শন কিরূপ হইল- ইহ! জানিবার নিমিত্ত 
অনেকের আগ্রহ জন্মিতে পারে । তর্লিথিত “ভগবান্ প্রশ্রীরামকুষদেব" প্রবন্ধে তিনি 
গুরু-সন্দশন সম্বন্ধে স্বয়ং যাহা বলিযা গিযাছেনঃ দর্শন, বিভ|গ কবিষ| শিকলে তাহ! উদ্ধৃত 
করিলাম : 

প্রথম দর্শন 

“বহুদিন পূর্বে ইত্ডিয়ান মিরার” (সংবাদপত্র)-এ দেখেছিল[ম যে দক্ষিণেশ্বরে একজন 

পরমহংস আছেন, তথায় স্বীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশি্তে গতিবিধি আছে । আমি 
হীনবুদ্ধি, ভাবিল[ম যে ত্রাক্ষর1 যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ 
এক পরমহংস খাড়া করিয়াছে । হিম্দুরা যাহাকে পরমহংস বলে, মে পরমহৃংস ইনি 
নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বস্থপাড়ায় ৬দ্রীননাথ বস্থর 
বাড়ীতে পরমহংস আসিম্াছেন, কৌতুহলবশতঃ দেখিতে য|ইলাম কিরূপ পরমহংস। 
তথায় যাইয় শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাখবাবুর 
বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশববাবু 
গ্রভৃতি তাহা অ.নন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ) হইয়াছে একজন সেজ জালিয়৷ 
আনিয়া পরমহংসদেব্র সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংসদেব পুনঃপুন: জিজ্ঞাসা 

করিতে লাগিলেন, “সন্ধা। হইয়াছে?” আমি এইকথ শুনিয়া ভাবিলাম, “ঢং দেখ, 
সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন ন৷ যে, সন্ধ্যা 
হইয়াছে কিনা? আর কি দেখিব চলিয়! আসিলাম।” 
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দ্বিতীয় দর্শন 

“ইহার কয়েক বংসর পরে র।মকাস্ত বন্ধুর স্ীটস্থ বলরাম বস্থুর ভবনে পরমহংসদেব 

আমিবেন। সাধৃত্তম বলরাম তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত পাড়ার অনেককেই 
নিমন্ত্রণ করিয়াছেন । আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, দর্শন করিতে গেলাম । দেখিলাম 
পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধু কীর্তনী তাহাকে গান শুনাইবার জগ্ত নিকটে আছে। 
বলরামবাবুর বৈঠকথানায় অনেক লোকসমাগম হইয়াছে । পরমহংসদেবের আচরণে 
আমার একটু চমক হুইল। আমি জানিতাম, ধাহার1 পরমহংস ও যোগী বলিয়া 
আপনাকে পরিচয় দেন, তাহারা কাহারও সহিত কথ। কন না, কাহাকেও নমস্কার 
করেন না; তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদ্সেবা করিতে দেন। এ 

পরমহুংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত । অতি দীনভাবে পুনঃপুন: মস্তক ভূমিম্পর্শ 
করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি, আমার পূর্ধের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে 
লক্ষ্য করিয়! ব্যঙ্গ করিয়! বলিলেন, “বিধু গুর পূর্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হচ্ছে ।” 
কথাট। আমার ভাল লাগিল ন!। এমন সময়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকার স্ববিখ্যাত 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুম[র ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাহার 
বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, “চল আর কি দেখবে?” আমার ইচ্ছ। 
ছিল, আরও কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়৷ আমায় সঙ্গে লইয়া আমিলেন । এই 
আমার দ্বিতীয় দর্শন ।” 

তৃতীয় দর্শন 

"আবার কিছুদিন যায়, "কার থিয়েটারে (৬৮ নং বিডন শ্রী) 'চৈতন্তলীলা”4 
'অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারের বাহিরের কম্পাউপ্ু (বহিঃপ্র/ঙ্গ৭)-এ বেড়াইতেছি, 

এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত ) 
আমায় বলিলেন, “পরমহংসদেব থিম্নেটার দেখিতে আসিম্াছেন, তাহাকে বসিতে 

দাও, ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।” আমি বলিলাম, “তাহার টিকিট লাগিবে না, 
কিন্ত অপরের টিকিট লাগিবে।” এই বলিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা কৰ্িতে অগ্রসর 

হইতেছি, দেখিলাম তিনি গাড়ী হইতে নামিয়। থিয়েটারের কম্পাউগু-মধ্যো প্রবেশ 
করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে-করিতে তিনি অগ্রে নমস্কার করিলেন; 
আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্বার তিনি নমস্কার কারলেন।; আমি আবার নমস্কার 
'করিলাম, পুনর্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো 
দেখিতেছি চলিবে । আমি মনে-মনে নমক্কার করিয়। তাহাকে উপরে লইয়া আসিয়। 
একটা “বক্সে বসাইলাম ও একজন পাখাওয়াল৷ নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের 
"অনুস্থতাবশতঃ বাড়ী চলিয়! আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দশন।” 

6৩ 



চতুর্থ দর্শন 

“আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্বে আমার নিজের অবস্থা বল! প্রয়োজন । 
আমাদের পঠদ্দশায় ধাহার! "ইয়ং বেঙ্গল” নামে অভিহিত হইতেন, তাহারাই সমাজে 
মান্তগণ্য ও বিদ্বান বলিয়া! পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী শিক্ষার তাহারাই 
প্রথম ফল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়! 
গিয়াছিলেন, এবং কেহ-কেহ ত্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন। কিন্ত হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা 
তাহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না, বলিলেও বল! যায়। সমাজে ধাহার! হিন্দু 
ছিলেন, তাহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্ন্ব চলে এবং বৈষব-সমাজ এমন নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত যে পরম্পর পরম্পরের প্রতিবাদী । ইহা! ব্যতীত অন্থান্ত মতও প্রচলিত 
ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীঝ নবক ব্যবস্থা । ইহার উপর অনেক যাজক 
ব্রাহ্মণ ভরষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনার।ষণের পুথি লইয়া শ্রাদ্ধ কবেন, মেটে দেওয়ালে 
পাযখানাব ঘটা হইতে জল দিয়! গঙ্গামৃত্তিকার ফৌোট।! ধারণ করেন। তাহার উপর 
ইংরাজীও দু-পাত। পড়িয়াছি, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়/ছে প্রভৃতি । আবার 
জড়বাদীর। বুদ্ধিবিস্তায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না-মান! বিদ্যার পরিচয়, এ 
অবস্থায় শ্ব-ধর্মের প্রতি আস্থা! কিছুমাত্র রহিল না, কিন্তু মাঝে-মাঝে ঈশ্বর লইয়া 
সমবযস্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে । আরি সমাজেও কখনো-কখনো যাওয়া-আসা 

কবি, একটী ব্রাঙ্গঘম!জও পাড়ার কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে-মাঝে যাই। কিন্ত 
কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ 

ধশ্মাবলম্বী হওয়া উচিৎ? নানা তর্ক-বিতর্ক করিষা কিছু স্থিব হইল না, ইহাতে মনের 
অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, “ভগবান, যদ্দি থাকো, আমায পথ 

নির্দেশ করিয়। দাও ।” ইহার কিছুদিন পরেই দভ্তিকতা অ।সিল। ভাবিলাম, জল, 
বাযু, আলো -ইহুজীবনের যাহা প্রয়োজন, তাহা অজ রহিয়াছে; তবে ধর্শ, যাহ। 
অনন্ত জীবনের প্রয়্(জন, তাহা এত খু'জিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা, 
জড়বাদীরা বিদ্বান_ বিজ্ঞ, তাহারা যে কথ! বলেন, সেই কখাই ঠিক। ভাবিলাম, 
ধশ্মের আন্দোলন বৃথা, এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়! চতুর্দশ বর্ধ অতিবাহিত হইল। পরে 
দুর্দিন আসিয়! ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না । ছুপ্দিনের তাড়নায় চতুদ্দিক অন্ধকার 
দেখিয়া ভাবিতে লাগিল/ম, বিপন্মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, 
অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া! থাকে, আমারও তো কঠিন বিপর্দ; 
একরপ উদ্ধার হওয়ী৷ অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ড|কিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা 
কবিষ! দেখা যাক । শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হুইল, 
বিপজ্জাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণ! জন্মিল_ দেবতা মিথ্যা 
নয়। বিপদ হইতে তো! মুক্ত হইলাম, কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার 
মনোষধ্যে ঘোর হ্বম্ব, কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিষ দেখিয়া ছি, 
তারকনাথকেই ডাকি । ক্রমে দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্সিতে লাগিল । কিন্তু 
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সকলেই বলে যে গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই তো 
ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না? বিস্ত সকলেই 
বলে গুরু ব্যতীত উপায় হয় না । তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে 
ঈশ্বরজ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু আমার ন্যায় মন্গুষ্কে ঈশ্বরজ্ঞান কিরূপে করি? মন 
অতি অশ্াস্তিপূর্ণ হইল। মানুষকে গুরু করিতে পারি না। 

৭গুরুত্র্ষা গুরুবিষু গুরুদেবে মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পরংত্রহ্ধ তশ্মৈ প্গুরবে নমঃ 0” 

“এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভগ্ড।মি কিরূপে 

করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট হৃদয়ের প্রয়ে(জন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা। করিয়। 
কিরূপে তাহাকে পাইব! যাক আমার গুরু হইবে ন।। বাবা তারকনাথের নিকট 

প্রার্থন! করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন। 
শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়। কখনো-কখনে। মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার 
গ্রৃতি তাহার এরূপ কৃপা হয় তবেই । নচেৎ আমি নিরূপায়। কিন্ত তারকনাথের তে। 

কই দেখ! পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, 
তারপর যা হয় হইবে । এ সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি 
একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য হোক আর মিথ্যা হোক _ একদিন তিনি আমায় 
বলিলেন, “আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো-কখনে। 
রুটাতে দাতের দাগ থাকে, কিস্তু এ ভাগা গুরুর নিকট উপদিষ্ট না! হইলে হয় না” 

আমার মন ঝড়ই ব্যাকুল হইল । তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়! ঘরে দের বন্ধ করিয়! 
রোদন করিতে লাগিলম। এ ঘটনার তিনদিন পরে আমি কোন কারণবশতঃ 
আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটী রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্ব দিক 
হইতে নারায়ণ, আর ছুই-একটা ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে-ধীরে 
আসিতেছেন। আমি তাহার দিকে চক্ষ ফিরাইবামাজ্ম তিনি নমস্কার করিলেন । সেদিন 
আমি নমস্কার করায় পুনর্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয় ধীরে-ধীরে 
চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিজ্নে। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে 
লাগিল, যেন কি অঙ্জানিত তৃত্রের দ্বারা আমার বন্ষস্থল তাহার দিকে কে টানিতেছে। 
তিনি কিছুদুর ঠিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল তাহার জ্ঙ্গে যাই। এমন সময় তীহার 
নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আমিলেন, কে আমার ন্মরণ হইতেছে না। 
তিনি বলিলেন,“পরমহংসদেব ভাকিতেছেন।” আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৬বলরাম- 
বাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম । 
( তৎকালে বলরামবাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই।) বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুইয়া 
ছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসন্তরমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণি- 
পাত করিলেন। বসিয়! বলরামবাবুর সহিত দুই-একটা কথ! বলিবার পর পরমহুংসদেব 
হঠাৎ উঠিয়া, “বাবু আমি ভাল আছি-বাবু আমি ভাল আছি”- বলিতে-বলিতে 
কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন । তাহার পর বলিতে লাগিলেন, না না ঢং নয়- ঢং 

ত্ঙহ 



নয়।* অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি 
, জিজ্ঞাসা করিলাম, «গুরু কি ?” তিনি বলিলেন, “গুরু কি জান,- যেন ঘটক ৮ আমি 

ঘটক কথ! ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্য কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। 
আবাত বলিলেন, “তোমার গুরু হয়ে গেছে।” মন্ত্র কি?” জিজ্ঞাসা করাতে 

বলিলেন, “ঈশ্বরের নাম ।” দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, “রামানুজ প্রত্হই প্রাতঃ- 
সান করিতেন। ঘাটের সিড়িতে কবীর নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামাচজ 
নামিতে-নামিতে তাহার শরীরে পাদম্পর্শ করায় সকল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 
'ব্রাম শব্ধ উচ্চারণ করিলেন। সেই রামনাম কবীরের মন্ত্র হইল। আর সেই নাম 
জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।” খিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন, 
“আব একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।” আমি উত্তর করিলাম, “যে আজে, 
যেদিন ইচ্ছা দেখিবেন।” তিনি বলিলেন, “কিছু নিও ।” বলিলাম, “ভালো, আট আন৷ 

দিবেন।” পরমহংস্দেব বলিলেন, “সে বড় র্যাজাল! জায়গা |” আমি উত্তর করিলাম, 
“না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিল, সেইখানে বসবেন ।” তিনি বলিলেন, “না, 
একটা টাকা নিও ।” আমি “যে আজে” বলায় এ কথা শেষ হইল । (স্থির হইল প্রহলাদ- 
চরিজ্র' দেখিতে যাইবেন। ) 

“বলরামবাবু তাহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটা সন্দেশ 
হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্। অনেকেই প্রসা্ ধারণ করিলেন। আমারও 
ইচ্ছ। ছিল, কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম ন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে 

এক ভক্তের সহিত পরমহুংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলরামবাবুর বাটা হইতে বাহির 
হইলাম । পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন দেখিলেন ?” আমি 
বলিলাম, “বেশ ভক্ত ।” তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে; গুরুর জন্যে হতাশ 
আর নই। ভাবিতেছি গুরু করিতে হয় মুখে বলে। এই তো পরমহংস বলিলেন, 
“আমার গুরু হয়ে গিয়েছে ।” তবে আর কার কথ! শুনি? 

“যে কারণ মন্ুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু 

এখন বুঝিতেছি, যে, আমার মনের প্রঝল দস্ত থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। 
ভাবিতাম, এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাহার নিকট জোড়হাত করিয়া 
থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে ; এ 
একট! আপদ যোটান মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দস্ত চুর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। 
থিছেটারে গ্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম 
নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণ জন্মিল এবং আমার 

'অহঙ্কারও খর্ব হইল। তাহার নিরহঙ্কারিতার কথ! আমার মনে দিন-দিন উঠে।” 



পঞ্চম দর্শন 

“বলরামবাবুর বাটার ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজঘরে বসি! 
আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাম্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মঙ্জুমদার মহাশয় ব্যন্ত হইয়া 
অ[সিয়৷ আমায় বলিলেন, “পরমহংদেব অ।সিয়াছেন।” আমি বলিলাম, “ভাল, বকে 
লইয়া গিয়া বসান।” দেবেন্দ্বাবু বলিলেন, “আপনি অভ্যর্থনা করিয়। লইয়৷ আসিবেন 
না?” আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নামতে 
পারবেন না!” কিন্ত গেলাম । আমি পহছছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে 
নামিতেছেন। তাহার মৃখপন্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিগ। আপনাকে 
ধিক্কার দিল।ম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরম 

শান্ত ব্যক্তিকে আমি অভার্থন। করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় 
শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়। প্রণাম করিলাম । কেন যে করিলাম, তাহ! আমি আজও বুঝিতে 
পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটা প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল 
লইয়] তাহাকে দিলাম । তিনি গ্রহণ কবিলেন কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন, 
“ফুলের অধিক।রু দেবতার আব বাবুদের, আমি কি করিব?” 

"ড্রেস সার্কেলের দর্শকের কনসার্টের সময় বসিবার জন্য প্টার থিয়েটারের দ্বিতলে 
স্বতন্ত্র একটী কামর! ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আদিলেন। অনেকগুলি ভক্ত 
তাহার মহিত আসিলেন। পরমহংলদেব একথা'ন চৌকিতে বমিলেন, আমিও অপর 

এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তের! অপর চৌকি থাকা সত্বেও 
বসিতেছেন না! । দেবেণবাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলাম, 
“বন্থুন না 1” কিন্ত তিনি অসম্মত | কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মৃঢ়তা 
ছিল যে গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহ! আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব 
আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল, যে কি 
একটা শ্বেত যেন আমার মস্তক অববি উঠিতেছে ও নামিতেছে । ইতিমধ্যে তিনি ভাব 
নিমগ্ন হইলেন । একটী বালক ভক্তের সহিত ভাবাবন্থায় যেন ক্রীড়। করিতে লাখিলেন। 

বহু পুর্বে আমি এক দুর্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম। এই 
বালকের সহিত এইরপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল । পরমহংস- 
দেবের ভাব ভঙ্গ হইল । তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমার মনে বক 

(আড়) আছে ।” আমি ভাবিল/ম, অনেক প্রকার বাক তে! আছেই বটে, কিন্ত তিনি 
কোন বাক লক্ষা করিয়া বলিতেছেন, তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাস করিলাম, 
“বীক (আড়) যায় কিদে?” পরমহংসর্দেব বলিলেন, “বিশ্বাস করো |” ” 



ষষ্ঠ দর্শন 

“আবার কিছুদিন গত হুইল, আমি বেল! তিনটার সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, 
একটু চিরকুট পাইলাম, যে মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব 
আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ 
টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যন্ত হইলাম, কিস্ত আবার 
ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? এ অজানিত 
স্থজ্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর বাজাবের নিকটে গিয়া 
ভাবিলাম, যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর 
থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে র।মবাবুর বাড়া গিয়া পন্ছ- 
ছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচুড়ামণি স্থরেন্দ্রনাথ মিঅও ছিলেন। 
স্থরেন্দ্বাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাস! করিলেন, “কেন আমি তথায় গিয়াছি?” আমি 
বলিলাম, “পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে ।” রামবাবুর বাড়ীর নিকটেই স্থরেন্্রবাবুর 
বাটা। তিনি তথায় আমায় লইয়া! গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা 
পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন । আমার সে সব কথা ভাল লাগিল না। 
আমি তাহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া! আসিলাম। 

“তখন সন্ধা। হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে, রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংস- 
দেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাঁও তাহ!কে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে । গান হইতেছে, 
“নদে টল্মল্ টল্মল্ করে গৌরপ্রেমের হিল্লো!লে 1” আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই 
যেন রামবাবুর আঙ্গিন! টল্মল্ করিতেছে! আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ 
আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল । নৃত্য করিতে-করিতে পরমহংস- 
দেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তের! পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল 
গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না। ভাবিলাম, তাহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ 
করিলে কে কি মনে করিবে । আমার মনে যে মুহূর্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎ- 

ক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে-করিতে ঠিক আমার সম্মুথে 
আসিয়া লমাধিস্থ হইজেন। আমার আর চরণ-স্পর্শে বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ 
ংকীর্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও 

করিলাম। উপস্থিত হইলাম । পরমহংসদেব আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। 
আমি জিজ্ঞাস! করিলাম,”“আমার মনের বাঁক (আড়) যাইবে তো1?” তিনি বলিলেন, 
'্যাইবে |” আমি আবার এ কথা বলিলাম । তিনি এ উত্তর দিলেন। আমি পনর্ধার 
ভিজ্ঞাস1 করিলাম, পরমহংসদেবও এঁ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিঅ নামে 
একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূটম্বরে আমায় বলিলেন, “যাও না, উনি 
বলজেন, আর কেন ওকে ত্যক্ত কচ্ছ 1” এক্রপ কথার উত্তর ন। দিয়। আমি ইতিপূর্বে 
কখন ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহনবাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্ত ভাবিলাম ইনি 

সত্যই বলিয়াছেন; যাহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো৷. 

৬৫ 



তাহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করি থিয়েটারে 
ফিরিলাম। দেবেনবাবু কিয়দ্দংর আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথ৷ বুঝাইয়। 
আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন ।” 

সপ্তম দর্শন 

"এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইলাম। উপস্থিত হইয়। দেখি 
তিনি দক্ষিণদ্দিকের বারাগ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়৷ আছেন, অপর একখানি 
কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরম ভক্ত বালক বসিম়! তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 
আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপন্সে গ্রণাম করিলাম । মনে-মনে “গুরুত্রন্ষা” ইত্যাদি 
এই স্তবটাও আবৃত্তি করিলাম । তিনি আমায় বলিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, 
"আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম; মাইরি, একে জিজ্ঞানা করো ।” পরে কি 
উপদেশের কথা৷ বলিতে আরস্ত করিলেন। আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 
“আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। 
আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন, করুন” এ কথায় তিনি সন্ধ 
হইলেন। রাষলালদাদ! উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, “কিরে -কি ঙ্লোকটা 
বলতো?” রামলালদাদ! শ্লোকটী আবৃত্তি করিলেন, শ্লোকের ভাব- "পর্বতগহবরে 
নির্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ।” আমার তখন মনে হইতেছে আমি 

নির্মল । আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “আপনি কে?” আমার জিজ্ঞাসার 
অর্থ এই, যে, আমার ন্যায় দাস্তিকের মন্তক কাহার চরণে অবনত হইল। একাহার 
আশ্রয় পাইলাম -যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে । আমার প্রশ্নের উত্তরে 
পরমহুংসদেব বলিলেন, “আমায় কেউ-কেউ বলেন- আমি রামপ্রসা, কেউ বলে - 
রাজা রামরুষ্,-- আমি এইখানেই থাকি ।* আমি প্রণাম করিয়! বাটাতে ফিরিতেছি, 
তিনি উত্তরের বারাণ্ড অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করিলাম, “আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহা 
করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?” ঠাকুর বলিলেন, “তা করো না!” তাহার 
কথায় আমার মনে হুইল, যেন যাহা করি, তাহ! করিলে দোষ স্পশিবে না । 

“তদবধি গুরু কি পদার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমার হাদয়ে অ[সিল, গুরুই সর্ধব 
আমার বোধ হইল। ধাহার গুরু আছেন, তাহার উপর পাপের আর অধিকার নাই । 
তাহার সাধন-ভজন নিশ্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণ! অম্িল- আমার জন্ম সফল । 

ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই যে পরম আশ্রয়দাতা, ইহার পৃঞ্জা আমার 
বার হয় নাই। মগ্পান করিয়! ইহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণ সেবা করিতে 
দিয়াছেন? ভাবিয়াছি, একি আপদ । কিন্তু এ সকল কার্য করিয়াও আমি দুঃখিত 
নই। গুরুর কপায় এ সকল আমার সাধন হুইয়াছে। গুরুর কপায় একটা অমূল্য রব 
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পাইয়াছি। আমার মনে ধারণ! জন্িয়াছে যে গুক্কর রুপা আমার কোন গুণে নহে। 

অহেতুকী কৃপাসিদ্ধুর অপার কপ পতিতশাবনের অপার দয়া_-সেই জন্ত আমায় 
“আশ্রয় দিয়াছেন । আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপর করুণা, আমার কোন চিন্ত।র 

কারণ নাই । জয় রামকৃষ্ণ!” 



ন্রয়োন্তিংশ পরিচ্ছেদ 

নাম-ভক্তি প্রচারের যুগ 

শ্রীবৎস-চিন্তা' অভিনফের পর পৌরাণিক নাটকাভিনয়ের যুগ শেষ হয়। এই যুগে 
নাটকে নৃত্য-গীত পূর্ববাপেক্ষা অনেক বাড়িয়৷ গিয়াছিল এবং অভিনয়-প্রথারও কতকটা! 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ মহাশয় বলেন, “এই যুগেই 
দর্শকদের রুচিপরিবর্তনের একট] মহা সন্ধিস্থল।” তাহার পর “ঠচততন্ভলীল[র অভিনয় 

হইতেই বঙ্গ-নাট্যশালায় হরিনামের যুগ আরম্ভ হয়। এই যুগেই গিরিশচন্দ্রের 'প্রহলাদ- 
চরিত্র, “নিমাই-সন্ন্যাস', (প্রভাস-যজ্ঞ', “বিমল ঠাকুর” ও রূপ-সনাতন' নাটকগুলির 
অভিনয় হুইয়া থাকে । এইসময় 'বুদ্ধদেবচরিত” নাটক এবং “বেলিকবাজার' নামক 
একখানি পঞ্চরং রচিত হইয়া অভিনীত হইয়াছিল- অবশ্ই এই ছুইথানি ভিন্ন রসাত্মক। 
আমর! সংক্ষেপে নাটকগুলির পরিচস্র প্রদান করিতেছি। 

প্রহলাদচরিত্র? 

“চৈতন্তলীলা"র পর গিরিশচন্দ্র ছুই অস্কে সমাপ্ত প্রহলাদচরিত্রঁ নাটক রচন। 
করেন। ৮ই অগ্রহায়ণ (১২৯১ সাল) প্রহলাদচরিজ' এবং নাট্যাচা্ধ্য শ্রীযুক্ত 
অযৃতলাল বন্থ-প্রণীত “বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহমন "টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 
গ্রহলাদচরিত্র' লংক্ষি্ভাবে লিখিত হওয়ায়, হিরপ্যকশিপু এবং প্রহলাদ এই ছুইটী 
চরিত্রই বিশেষরপ গ্র্মুটিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র এবং শ্রমতী বিনোদিনী 
হিরণ্যকশিপু ও গ্রহলাদের ভূমিকা! অতি হুম্দররূপ অভিনয় করিয়াছিলেন ।* '্টারে' 

* ৩০শ অগ্রহায়ণ তারিখে প্রীপ্রীরামকৃঞ্ পরমহ্ংসদেব ভক্তগণ সঙ্গে 'টাক্স থিয়েটারে? প্প্রহলাদ- 
চরিত্র” অভিময্ন দর্শদে আসিয়াছিলেন। গিরিশচন্ত্রের সহিত তাঁহার এইক্নপ কথাবাত্ব। ইইয়াছিল : 

প্ট্রারামকৃ্ (সহান্ে )। বা] তুমি বেশ সব লিখেছে! । 
গিরিশ । মহাশর, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি! 
উ্রামকৃষা। না, তোমার ধারণ! আছে। সেদিন তে] তোমায় কল্লাম, ভিতরে ভক্তি না থাকলে 

চালচিত্র আাক! যায় না -- 

গিরিশ ৷ মনে হয়, থিয়েটারগুলে! আর করা কেন। 
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“চৈতগ্লীলা'র অভাবনীয় কৃতকার্য;তা দর্শনে “বেঙ্গল থিয়েটার”ও এইসময় কবিবর 
রাজকুষণ রায়-বিরচিত 'প্রহলাদচরিত্র' অভিনয় করেন। ভক্তিরসাত্মক “চৈতন্তলীলা"র 
পর পাছে 'গ্রহলাদচরিত্রঁ একই রূপ হইয়া যায়, এ নিমিত্ত গিরিশচন্ত্র ইহাতে অধিক 
সংকীর্তনাদি না দিয়া ইহাকে অনেকট] পাশ্চাত্য-শিক্ষিত দর্শকগণের-রুচি-উপযোগী 
করিয়৷ রচনা করেন। হিরণ্যকশিপুর চিত্রাঙ্কনে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কিন্তু “চৈতন্তলীলা'র অভিনয়ে দেশ তখন হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছে ; গিরিশচন্দ্রের 
উচ্চ নাট্যকলা শিক্ষিত-দমাজে সমাদৃত হইলেও সাধারণ দর্শক তাহাতে তেমন 
তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল নাঁ। "বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত 'প্রহলাদচরিত্রে' প্রচুর 
সংকীর্তন, প্রহ্নাদের মুখে সহজ কথা ও ভক্তিবসাত্মক সঙ্গীতে বঙ্গের নর-নারী- 
সাধারণের সংস্কারগত ভক্তির উৎস মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। আবার ষণ্ড ও অমার্কের 
নিয়শ্রেণীর হাস্যরসের অবতা'রণায় এবং সাপুড়িয়া প্রভৃতির গীতে রঙ্গালয়ে হাসির তরঙ্গ 
ছুটিতে থাকিত। কুস্থমকুমারী নামে এক অভিনেত্রী “বেঙ্গল থিয়েটারে, প্রহলাদের 
ভূমিকা অভিনয় করিতেন, তাহার সুমধুর সঙ্গীতে দর্শকণের কর্ণে যেন স্থধাবর্ষণ 
করিত। সেই হইতে 'প্রহলাদ কুশী' নামে তিনি সাধারণের নিকট পরিচিতা 

হইয়াছিলেন। শ্রীমতী বিনোদিনী প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী হইলেও সেরূপ গায়িক! 
ছিলেন না। যাহাই হউক “গ্রহলাদচরিত্রঁ অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটার'ই সাধারণের 
অধিক গ্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিল। টার থিয়েটারে? “বিবাহ-বিভ্রাটে'র সুখ্যাতি কিন্তু 

অপরিসীম হুইয়াছিল। এই চিরনৃতন প্রহসনখানির পরিচধপ্রদান বাহুল্যমাত্র। 

্ররামকৃক। ন1 ন|, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে। 
[গরিশ। ""'কি রকম দেখলেন ? 
্রামকৃঞ্চ। দেখলাম, সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যার] সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ 

আনন্দময়ী মা। যার গোলকে রাখাল সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ নারায়ণ। 

তিনিই সব হয়েছেন। 
গিরিশ । "আর কন্মই বা কেন? 
গ্ররামবৃফ। না গো কর্ম ভাল। জমি পাট কর! হলে যা! রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ণ 

নিষ্ধামভাবে কত হয়। .*.*তুমি পরের জন্তে রাখবে । 
গিরিশ। আপনি তবে আশীর্বাদ করুন। ইত্যাদি। 

( গ্রম-কধিত '্রঞ্জরামূকৃফ কথামৃত", তৃতীয় ভাগে বিস্তারিত বিবরণ দ্র্টব্য। ) 
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“নিমাই-সন্স্যাস 

প্রহলাদচরিজ্ের পর 'নিমাই-সন্গ্যাস' (“চতন্তলীলা? দ্বিতীয় ভাগ ) "টার থিয়েটারে" 
১৬ই মাঘ (১২৯১ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :- 

নিমাই শ্রমতী বিনোদিনী । 
নিতাই শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
প্রতাপরু্র প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 
রায় রামানন্দ উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 

কেশব ভারতী অমৃতলাল মিত্র। 
সার্বভৌম অঘোরনাথ পাঠক | 
অদ্বৈত নীলমাধব চক্রবর্তী । 
হরিদাস অবিনাশচন্দ্র দাস। 
মুকুন্দ শরযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 
চন্ত্রশেখর মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাষ্টার )। 
সার্ববভৌমের শিশ্বদবয় বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ] 

ও শ্রীযুক্ত পরাণকুষ্ণ শীল । 
সার্বভৌমের জামাতা অতুলচন্ত্র মিত্র (বেডৌল )। 
নট রামতারণ সান্ন্যাল। 
শচী গঙজামণি। 
বিষুপ্রিয়া ভূষণকুমারী । 
মালিনী ও ধোপানী ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি 

“চৈতন্যলীলা'র অভিনয় দর্শনে "অমৃতবাজার পত্রিকা'-সম্পাদক পরমবৈষ্ণব স্বর্গীয় 
শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় মুগ্ধ হইয়। গিরিশচন্দ্রকে “নিমাই-সন্যাস' লিখিবার নিমিত 
বিশেষরূপ উৎসাহিত করিয়াছিলেন এবং গ্রন্থ রচনাকলে মহাপ্রভুর লীলার যে 

আধ্যাত্মিক ভাব তাহার নিজের প্রাণে ছিল, সেই ভাবটা যাহাতে গিরিশচন্দ্রের 
লেখনী দ্বার। নাটকে প্রকটিত হয়, তন্নিমিত্ব বিশেষ যত্ববান হইয়াছিলেন। নাট্যাচার্য্য 
অমৃতলালবাবু বলেন, “বোধহয় এই গুঢ় আধ্যাত্মিক ভাবের আধিক্য অভিনয়ে তেমন 
অভিব্যক্ত হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নহে, এবং সেই ভাব সাধারণ দর্শকের পক্ষে উপলব্ধি 
করাও কঠিন হইয়াছিল, এই নিষিত্ুই “চতত্তলীলা"র ন্যায় “নিমাই-সম্ম্যাল সর্বজন- 
সমাদৃত হয় নাই। এই নাটকের গানগুলি দীর্ঘ হইলেও বড়ই মর্শম্পর্শী । পুরীধামে 
প্রবেশকালীন দূরে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিয়া যখন নিতাই ও ভক্তগণ বিভোরভাবে 
গাহিতে লাগিলেন "দেখ দেখ কানাইয়ে আখি ঠারে ওই 1” শ্রীশ্রীরামকঞ্চদেব একদিন 
থিয়েটার দেখিতে আসিয়া এ সময়ে ভাবাবিষ্ট হুইয়৷ পড়েন। অভিনয়াস্তে তিনি 
গিরিশচন্দ্রকে উন্নত্ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ছলেন। 
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প্রভাস যজ্ঞ 

“নিমাই-সক্গটাসের পর ২১শে বৈশাখ (১২৯২ সাল) প্রভাস যজ্ঞ নাটক ্টাবে? 

প্রথম অভিদীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :- 
বহ্ছদেব শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থু। 
নন্দ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
শ্রীকৃষ্ণ বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]1 
বলরাম প্রবোধচন্দ্র ঘেষ। 

রহ্মা নীলমাধৰ চক্রবর্তী ৷ 
নারদ অঘোরনাথ পাঠক । 
আয়ান স্তামাচরণ কু । 
শ্রীদাম রামতারণ সান্যাল। 
সুদাম শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। 
যশোদ। গঙ্গামণি। 

রাধিক! শ্রমতী বনবিহারিণী | 
সত্যভাম। শ্রীমতী বিনোদধিনী। 
বিশাখা কুহ্মকুমারী (খোঁড়া )। 
জটিল। ক্ষেত্রমণি। ইত্যাদি। 

প্রভাস যজ্ঞ বিষয়টা একেই গভীর করুণরসাত্মক, তাহা'র উপর গিরিশচন্দ্রের রস- 
মাধুষ্য এবং ভাষার লালিত্যে নাটকখানি বড়ই হাদয়ভেদী হইয়াছিল। যশোদা, রাধিকা 
এবং রাখালবালকগণের গীতগুলি পাঠ করিলেও পাষাণহাদয় বিদীর্ণ হইয়া! যায়। এই 
নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষরূপ কৃতিত্বের পবিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার 
অভিনয় সেরূপ সাফল্যম্ডিত হয় নাই । শ্রকুষ্ণ, বলরাম, শ্রীদাম, সদাম প্রভৃতির ভূমিকা! 
বেলবাবু, প্রবোধবাবুঃ বামতারণবাবু, কাশীনাথবাবু প্রস্তুতি অধিকবয়স্ক অভিনেতার! 
গ্রহণ করায় দর্শকগণের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। “বেঙ্গল থিয়েটারে”ও এইসময় 
নাট্যাচাধ্য বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত «প্রভাসমিলন' অভিনীত হয়। ইহারা 
শ্রীকষ্ণ, বলরাম ও রাখাল-বালকগণের ভূমিকা অভিনেত্রীগণ কর্তৃক অভিনয় করাইয়া 
টার থিয়েটার" অপেক্ষা দর্শকগণের অধিকতর সহানুভূতি লাভ করিয়াছিলেন । বহুকাল 
পরে “মিনার্তা থিয়েটারে" স্ুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা! শ্রীযুক্ত চুশীলাল দেহ মছাশয্ের উৎসাহে 
গিরিশচন্দ্রের প্রভাস যজ্ঞ” পুনরভিনীত হয়। স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী তিনকড়ি দাসী 
যশোদার, স্ধাকষ্ঠী গায্নিক। সশীলাবালা শ্রকুষ্ণের এবং শ্রীমতী হিঙ্গনবাল। (হেনা ) 
রাধিকার ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন ; রাখাল-বাঁলকগণ অবশ্তই বালিকা অভি- 
নেত্রীগণ বর্ুক অভিনীত হইয়াছিল। অশ্রভারাক্রান্ত নয়নে দর্শকগণ প্রথম হইতে শেষ 
পর্যযস্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলেন এবং এক-বাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন । 
প্রভামযাজ্রাকালে রাধিকার সখিগণের একখানি গীত এই নাটককে চিরম্মরণীয় করিয়। 
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রাখিয়াছে। এমন বাঙালী খুব কনই আছেন, .ষিনি প্রভাস যজ্ঞের এই গানটা জানেন; 
না বা শোনেন নাই, তখনকার দিনে কাপড়ের পাড়ের উপর পর্য্যন্ত এই গানটা উঠিয়া- 

ছিল। গানখানি এই, “চল লে! বেল! গেল লো, দেখবো রাধা শ্টামের বামে” ইত্যাদি'। 

“বুদ্ধদেবচরিত 

৪ঠ। আশ্বিন (১২৯২ সাল) 'বুদ্ধদেবচরিত' নাটক ষ্টার থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত" 

হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :-_ 
সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব) অসুতলাল মিত্র । 
শুদ্ধোদন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
গণকছয় এবং সিদ্ধার্থের শি্বদ্য় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ধ ও বেলব।বু 

[ অযৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]। 

বিষুঃ ও যন্্ী শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
রাগুল শ্রীমতী পু'টুরানী। 
ছন্দক বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ]। 
শ্রকালদেবল ও কাশ্ঠপ মহেন্তরনাথ চৌধুরী । 
ব্রাহ্মণ নীলমাধব চক্রবর্তী । 
বিদূষক শিবচন্দর ভট্টাচার্য । 
নালক রাণুবাবু শরৎচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ]। 
বিশ্বিমার ও বণিক প্রবোধচন্ত্র ঘোষ। 
মার অঘোরনাথ পাঠক । 
আত্মবোধ, দয়া ও পুত্রহারা! রমণী ক্ষেত&রণি। 
সন্দেহ অবিনাশচন্দ্র দাস। 
মন্ত্রী ত্রলোক্যনাথ ঘোষাল। 
রাখাল অশ্ুকৃলচন্দ্র বটব্যাল। 
রগ শরীযুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল। 
মহামায়। শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
গৌতমী গঙ্গামণি। 
গোপা শ্রীমতী বিনোদিনী । 
স্বজাতা প্রমদাহুন্দরী । 
পূর্ণা ও রানীর সী কুহ্থমকুমাবী (খোড়া )। 
দেববালাঘয় কুস্থমকুমারী (খোঁড়া ) ও 

ভূষণকুমারী। ইত্যাদি । 
ধবৃদ্ধদেবচরিত” রচনায় গিরিশচন্দ্র যেরূপ তাহার অসামান্ত কৃতিত্বের পরিচয় 
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শ্দিয়া ছিলেন, ইহার অভিনম্বও সেইরূপ সর্ববাঙ্গস্থন্দর হইয়াছিল । সিদ্ধার্থ-বেশী অমৃতলাল 
মিত্র তাহার অমৃতকণ্ে দর্শকমগ্ডলীর কর্পণে যেন অম্বতের ধারা বর্ষণ করিতেন । “চতত্ত- 
'লীলা'র অভিনয়ে দেশবাসীর হৃদয়ে যেরূপ একটা! প্রেমানন্দের উচ্ছাস তরঙ্গা হিত হইয়া 
ছিল, 'বৃদ্ধদেবচরিত” অভিনয়েও সেইরূপ শাস্তরসের উংস ছুটিয়াছিল। এই নাটকের 
“জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা! ভেসে যাই” বৈরাগ্যপূর্ণ 
গীতটা গিরিশচন্দ্রকে অমর করিয়! রাখিয়াছে 1 গানখানি শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেবের পরম প্রিয় 
ছিল। এই গীতিখানি গাহিতে-গাহিতে বিবেকানন্দ স্বামী আত্মহার। হইয়া! যাইতেন !& 

৬শারদীয়া পূজার অব্যবহিত পূর্বে, এই নাটকের অভিনয় দর্শনে বাগবাজারের 
প্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বস্থ মহাশশের জীবহিংসায় এতদূর বিরাগ 
জন্মিয়াছিল যে, সেই বখসর হইতেই তিনি তাহার বাটীতে ৬পৃজায় বলি বন্ধ করেন 
এবং বলির নিমিত্ত সগ্যক্রীত ছাগগুলিকে মুক্ত করিয়। দিয়াছিলেন। 

কলিকাতার জনৈক লবপ্রতিষ্ঠ চিকিংসক পুত্রশোকাতুর হইয়া! ক্ষণিক অন্তমনন্ক 
হইবার নিমিত “বুদ্ধদেব অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। 'বুদ্ধদেবচরিতে বরিত 
আছে, জনৈক পুত্রহারা রম্ণী বুদ্ধদেবের নিকট আসিয়! মৃত পুত্রের জীবন প্রার্থনা 
করায় বুদ্ধদেব বলেন, “যে বাটাতে মৃত্যু হয় নাই-- সেই বাটী হইতে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ তিল 
লইয়া আইল ।” রমণী বছ অনুসন্ধানে সেরূপ বাড়ী ন! পাইয়া! পুনরায় বুদ্ধদেবের নিকট 
ফিরিয়। আসেন। বুদ্ধদেব তখন স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, “তবেই বুঝ, মৃত্যুর হস্ত 
হইতে পরিভ্রাণ পাইবার কাহারও উপায় নাই। ধৈর্ধাই ইহার একমাত্র ইষধ।” 
সত্রীলোকটা উত্তরে বলিলেন, 

“পিতা, তব উপদেশে- 
ধৈর্যের বন্ধন দিৰ প্রাণে । 

কিন্ত নয়ন_ আনন্দ ছিল নন্দন আমার !” 
ডাক্তার উদ্গ্রীব হইয়া রম্ণীর উত্তর শুনিতেছিলেন। “কিন্ত নয়ন-আনন্দ ছিল 

নন্দন আমার !” এক কথাটী শুনিবামাত্র তিনি আম্মহার। হইয়। কাদিয়া ফেলেন এবং 
উত্তেজিতভাবে গিপ্রখচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়! বলেন, “মহাশয় আপনি এ প্রাণের 
কথা কেমন করিয়া বাহির করিলেন? আমার এই দারুণ পুত্রশোকে আত্মীয় বন্ধু 
বান্ধবগণ আমাকে অনেক সাত্বন! দিয়াছে, অনেক রকম করিয়া বুঝাইয়াছে, “কিন্ত, 

* স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মহেম্রনাথ দত্ত মহাশক্ন তাহার ঞমৎ 
বিবেকানন্দ ব্বামজীর জীবনের ঘটপাবঙ্গী' গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন; দ্নরেন্ত্রনাথ (বিবেকানন্দ) যখন 

এই গানটা গভীর রাত্রিতে শয্যাত্যাগ করিয়া গিমলার গৌরমোহন মুখাজ্জার ছ্ৰীটন্থ বাড়ীর দালানে 
আপনার মনে পায়চারি করিতে করিতে গাহিতেন, তখন ঠাহার মুখ হইতে গানটা এমন শ্রতিমধূর 
হুইত যে বাড়ীর আশেপাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তির] নিপ্রাত্যাগ করিয়া হির হুইয়! শুনিভেন। হুর তাল 
স্বাগের কথ! নহে, কিন্ত ভিতরের প্রাণ থেকে ঠিক নিজের অবস্থাট। প্রকাশ করিয়] ভিনি জীবস্তভাবে 
গানটা গাকিতেন। খাহার] নর়েন্্নাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুদিতেন, তাহাদের তখন আর 
বাহজান কিছু থাকিত না--সংসারের মায়া মমত। ভূলিয়! গ্রিক! কোথায় এক অনীম জগতে প্রবেশ 
করিতেন । এই গানটা বরাহদগর মঠে নর্ধদাই গীত হইত |” ( তৃতীয় ভাগ, ৮৬ পৃষ্ঠা ।) 
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নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার !,- আমার প্রাণের ভিতরের এ কথ। তো! কেহ 
বুঝিতে পারে নাই।” 

কবিবর স্যার এডুইন আরনল্ডের 1747 ০7 2.5 কাব্য অবলম্বনে গিরিশচক্দ্র 
এই নাটকখানি রচনা! করিয়াছিলেন এবং “ধণী প্রাগিরিশচন্ত্র ঘোষ” নাম স্বাক্ষর 
করিয়া পুস্তকখ।নি তাহার নামে উৎসর্গপূর্বক নিজ মহত্বের পরিচয় প্রদান করেন । 
আরনন্ড সাহেব দেশ পধ্যটনে বাছির হইয়া ষে সময়ে কলিকাতায় আসেন, তিনি সে' 
সময়ে 'বুদ্ধদেবচরিতে'র অভিনয় দেখিয়া বঙ্গ-নাট্যশিল্পের উদ্নতিকল্পে গিরিশচন্দ্রের যত 
উদ্যম ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া যান। তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তের এক স্থানে 
লিখিত আছে, “বঙ্গ-রঙ্গতৃমির দৃশ্ঠপটাদি দেখিয়! বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষের! যদিও 
হাম্ত করিতে পারেন, কিন্তু গভীর ভাবসম্পন্ন নাটকাভিনয় ও অভিনয়-চাতুর্ধ্য দর্শনে 
তাহাদিগকে নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইতে হইবে ।” 

“বিহমঙগল ঠাকুর: 

“বিবমঙ্গল ঠাকুর” ২শে আষাঢ় (১২৯৩ সাল) স্টার থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত 
হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :_ 

বিষমঙ্গল অমৃতলাল মিত্র। 

লাধক বেলবাবু [ অস্বতলাল মুখোপাধ্যায় ] 
ভিক্ষুক অঘোরনাথ পাঠক । 
সোমগিরি প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 
বণিক ও দারোগা! শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
রাখাল-বালক পুটুরাণী। 
পুরোহিত হ্া/মাচরণ কুণ্ডু । 
ভ্ত্য শ্ীদুক্ত পরাণকৃষ্ণ শীল। 
দেওয়ান মহেন্মনাথ চৌধুরী । 
সোমগিরির শিষ্তগণ রামতারণ সান্যাল, অবিনাশচন্দ্র 

দাস, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় 
ও শ্টামাচরণ কুঙু। 

চিন্তামি শ্রীমতী বিনোদিনী । 
থাক ক্ষেত্রমণি। 
পাগলিনী গঞজামণি। 
অহল্যা শ্রীমতী বনবিহারিণী। 

কুন্থমকুমারী ( খোঁড়া )। মঙ্গলা 

জনৈক স্ত্রীলোক প্রমদাহুন্দনী। ইত্যাদি 
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“বিধম্ঙ্গল ঠাকুর' প্রেম ও বৈরাগ্যমূলক নাটক। ইহার আখ্যানভাগ 'ভক্তমাল' 
হইতে গৃহীত। প্রীত্রীরামকৃ্ণদেবের শিশ্তত্ব গ্রহণের পর পরমহংসদেবের শ্রীমুখে 
বিধমঙ্গলের উপাখ্যান শুনিয়া গিরিশচন্দ্র এই নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ভন্ত 
চরিত্রের সহিত একটা ভগ চরিত্র অঙ্কনে তিনি ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। সাধক 
চরিত্রের ইহাই মূল। পরমহংসদেব একদিন ভণ্ড সাধুদের হাবভাব গিরিশচন্ত্রকে হুবহু 
নকল করিয়! দেখাইয়াছিলেন। এই নাটকের পাগলিনী চরিত্র গিরিশচন্দ্রের সম্পূর্ণ 
নৃতন সৃত্টি এবং বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা তাহার একটা অপূর্ব দান।* সাংসারিক স্থল 
ঘটনার মধ্যে অধ্যাত্ম চরিত্র স্থষ্টি করিয়! এবং তাহার দ্বার নাটকের অন্তান্ত চরিত্র 
বিশ্লেষণে গিরিশচন্দ্র যে কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা জগতের যে কোন 
সাহিত্যে সুদুর্লভ। পাগলিনীর পর-পর গানগুলি মাধকের সাধন-অবস্থার-ক্রমবিকাশ 
ইহা একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়। জনৈক ভাবুক দর্শক এই নাটকের অভিনয় 
দেখিয়া সাগ্রহে গিরিশচন্জ্ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলেন, “মহাশয়, আপনি যে 
“কৃষ্ণদর্শনের কল- কৃষ্ণদর্শন” লিথিয়াছেন, এ এক কথাতেই 'বিবমঙ্গল' লেখ! সার্থক 
হইয়াছে ।” 

যিনি কেবল মনম্তব্ব হিসাবে 'বিষম্জল' পড়িবেন, “বিলমঙ্গল' তাহাকে যেমন তৃপ্তি 
দিবে, তেমনি তৃপ্তি দিবে হিন্দু দার্শনিক পাঠককে । বারবণিতা ও লম্পটের প্রেমা- 
ভিনয়ের মধ্যে উচ্চ বৈষ্ণব দর্শন নাটকীয় রসের ব্যাঘাত না করিয়া যেভাবে রসবিকাশের 
সাহায্য করিয়াছে, তাহ! ভারতের কৰি গিরিশচন্দ্রেই সম্ভব। “চতন্তলীলা, ও 
“বুদ্ধদেবচরিত' লিখিয়া তিনি বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিয়াছিলেন, “বিবমঙ্গল' নাটক 
রচনায় তিনি দেশবাসীর হৃদয় অধিকার করেন। 

বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, « 'বিষমজগল' সেক্াপীয়ারের উপর 
গিয়াছে । আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।” স্ুগ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও- 

সমালোচক স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বন্থ বলিতেন, " €বিষমঙ্গল' গিরিশবাবুর 2329:67-212০০.” 
স্থদূর ইন্ুরোপ ও আমেরিকায় পর্য্যন্ত এই নাটকের অভিনয় হইয়। থাকে । 

* দক্ষেণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট বহপূর্েবে এক ব্রাঙ্গণী তৈরবী জাগিয়াছিলেন। তাহার 
অনেক পরে এক পাগলী যাতাগ্কাত করিত। গুনিয়াছি। ইহাদের জভ্ভুভ চয়িতর সম্বন্ধে নানা রূপ গল্প, 

গুনিয়! গিরিশচন্দ্র এই পাগলিনী চরিত্র পরিকল্পন! করিয়াছিলেন। 
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'বেল্পিক বাজার, 

১৭ই পৌষ (১২৯৩ সাল) গ্টার থিয়েটারে" “বেসিক বাজার" পঞ্চরং প্রথম অভিনীত 
হুয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :- 

ললিত শ্রীযুক্ত কাখীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
পু'টিরাম মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
ক্ষুদিরাম গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ। 

দোকড়ি নাট্যাচারধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্ু। 
কান্তিরাম শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিজ্র ৷ 
নসীরাম শ্ামাচরণ কুণু। 
মুক্তারাম রাণুবাবু [ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]1 

শিবু চৌধুরী অমৃতলাল মিত্র। 
পুরোহিত অবিনাশচন্দ্র দাস। 
থানসাম। ও রাম! মুর্দকরাস শ্রীযুক্ত পরাণকুষ্ণ শীল। 
মুর্দীফরাস, মেথর ও চিনাম্যান রামতারণ সা্গ্যাল। 
রঙ্গদার বেলবাবু [ অমৃতলাল মুখেপাধ্যায় ]। 
ললিতের মা ও মুর্দকাননী গঙ্গামণি। 
ললিতের পিসী ও মগ ক্ষেত্রমণি। 
রঙ্জিণী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী । 
খেমটাওয়ালীদয় ভূষণকুমারী ও 

কুহ্থমকুমারী (খোঁড়া)। ইত্যাদি। 
সমাজের উচ্ছৃঙ্খল এবং বিরুত চরিক্র স্বার্থান্ধদের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া 

*বেজিক বাজার রচিত হয় । বহু রঙ্গচিত্রে এই নল্মাখানি এরূপ বিচিত্রভাবে চিত্রিত, যে 
ইহা! পঞ্চরং নামেই আখ্যাত হইগ্লাছে। এই সং-রং-্ং-পৃর্ণ সজীব অভিনয়ের সম্পূর্ণ 
নৃতনত্ব পাইয়া সে সময়ে বঙ্গ-নাট্যশালায় একট] তুমুল আন্দোলন পড়িয়া! গিয়াছিল। 
“বেল্লিক বাজারে গিরিশচন্দ্র যে একটা নূতন ধরনের পঞ্চরং-এর সৃষ্টি করেন, সেই 
অন্থকরণেই এ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ে নঝ্সাগুলি রচিত হইতেছে । স্বিখ্যাত সমালোচক 
স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছিলেন, «“ “বেল্িক বাজার” রুচি বিকারে 
ফুটিয়াছে। বেল্লিক বাজার' অঠিনয়ে বড়ই ফুটন্ত ! জীবন্ত! রঙ্গরুচি যে আমাদিগের 
মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করিয়া নীতি-গ্রীতির মূল উন্টাইয়া৷ আমাদিগকে পদে-পদে পেষণ 
করিতেছে, পদে-পদে স্বার্থের দায় ভত্রাচারে জলাঞ্লি দিতেছে, তাহা ইহাতে এক- 
রকম চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখান হুইয়াছে।” ('নববিভাকর সাধারণী', ১৯৮ পৃষ্টা । 
১২৯৪ সাল ।) 
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'রূপ-সনাতন, 

৮ই স্যেষ্ট (১২৯৪ সাল) স্টার থিয়েটারে” 'ূপ-সনাতন' নাটক প্রথম অভিনীত 
স্য়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :- 

চৈতন্তদেব বেলবাবু  অমৃতলাল মুখোঁপ|পাধ্যায় ]। 
সনাতন অমৃতলাল মিত্র । 
রূপ শরযুক্ষ উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
বল্লভ শ্যুক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
ঈশান মহে্্রনাথ চৌধুরাঁ। 
স্ববুদ্ধি নাট্যাচাষ্য শ্রীমূক্ত অমৃতলাল বন্ধ । 
জীবন চক্রবস্তা নীলমাধব চক্রবস্তী। 
হোসেন সা ও দস্থ্য অঘোরনাথ পাঠক । 
রামদিন ও শ্রীকান্ত প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 
নসির থা হ্যামাচরণ কুওু। 
চৌবে বালক ভূষণকুমারাঁ। 
অলকা শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
করুণা ও চৌবে-রমণী গন্গামণি। 
বিশাখা কিবণবালা। ইত্যাদি। 

'বদ্ধদেবচরিত' কি “বিধিমঙ্গল ঠাকুর" -এমনকি বেল্লিক বাজার, পথ্যন্ত দর্শক- 
সমাজে যেবপ উৎসাহ ও আনন্দের উচ্চ তরঙ্গ ভুলিয়াছিল, 'রূপ-সনাতন' যদদিট তাহা 
পরে নাই, তথাপি এই নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র তাহার বিশেষ শক্তিমতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন এবং স্থদক্ষ অভিনেতৃ-সম্মিলনে ইহার অভিনয়ও উতকষ্ট হইয়াছিল। এই 
নাটক প্রসঙ্গে একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 

'রূপ-সনাতন' নাটকে ( ৪র্থ অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে ) কাশীধামে রূপ, অন্থপম ও বৈষ্ণবগণ- 
পরিপূর্ণ চন্দ্রশেখরের বাটাতে ঠচতন্তদেব কর্তৃক ভক্তগণের পদধূলিগ্রহণ দৃশ্ত গিরিশচন্দ্র 
এইরূপ দেখাইয়াছেন। যথা :-_ 

“২য় বৈব। প্রভু, করছেন কি? 
চৈতগ্যাদেব। আমি কুষ্চ-বিরহে বড় কাতর, তাই ভক্তবৃন্দের পদরজ অঙ্গে ধারণ 

করছি, ভক্তের কৃপা হবে ।” 

ষ্টার থিয়েটারে” এই দৃশ্তের অভিনয় দর্শনে কোন-কে।ন গোস্বামী বিরক্ত হন এবং 
মহাপ্রহথর এইরূপ ভক্ত-পদধূলি শ্রীঅঙ্গে গ্রহণ অতি গঠিত বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ, এমনকি 
গিরিশচন্্রকে কটুক্তিও করেন। গিরিশচন্দ্র তাহাদের বিরক্তিতে বিচলিত না হুইয়। 
ঘচতার সহিত বলিয়াছিলেন, “আমি যে শ্বচক্ষে পরমহংসদেবকে ভক্তপদধূলি গ্রহণ 
করিতে দেখিয়াছি।” তিনি বলিতেন, "আমি স্বয়ং বিশেষক্ূপ উপলব্ধি না করিয়া 
কোনও কথা লিখিনা। একদিন কোনও এক ভক্তের বাটীতে ভগবং প্রসঙ্গ এবং 
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সংকীর্তনাদির পর শ্রশ্রীরামক্ণ পরমহংসদেব সেই স্থানের ধূলি লইয়া! অঙ্গে প্রদান; 
করিলেন। ভক্তগণ ব্যস্ত হইয়! নিবারণ করিতে যাইলে ঠাকুর বলিলেন, “কি জানো, 

বছ ভক্তের সমাগমে এবং ঈশ্বরীয় কথাও নাম-সংকীর্তনে এই স্থান পবিত্র হইয়াছে । 
হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন। ভক্ত-পাদম্পর্শে এই স্থানের ধৃলি' 
পর্য্যন্ত পরম পবিজ্র হইয়াছে ।' * 
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চতুত্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও গিরিশচন্দ্র । শ্রীরামকুঞ্খদেবের কৃপা-পরীক্ষা 

শ্রীরামকঞ্খদেবের শিশ্তত্ব গ্রহণ করিয়! গিরিশচন্দ্রের মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল যে- 
ইনিকে? আমি তো ইহার কাছে আসি নাই; ইনিই আমায় খুঁজিয়া লইয়াছেন। 
ইনি কখনই সামান্ত মানব নন। পরমহংসদেব কিরূপ তীহ।কে কূপ করিয়াছেন, এবং 
তাহার মহিম! কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র একদিন কোনও 
অভিনেত্রীর আলয়ে রাত্রি ফাঁপনের স্বল্প করেন। তাহার শ্বভাব ছিল, বাহিরে যে 
কোনও কাধ্যে যত রাত্রিই হউক না কেন, রাত্রির শেষভাগেও বাটী আসিয়া আপন 

শষ্যায় শয়ন করিবেন। তিনি ইচ্ছ। করিয়াই বারাঙ্গনা-গৃছে রাত্রি কাটাইবার নিমিত্ত 
তথায় শয়ন করিলেন । তাহার মুখেই শুনিয়াছি, রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন তাহার 
সর্ববাঙ্জে একটা জাল! উপস্থিত হইল, যেন তাহাকে বিছয় কামড়াইতেছে ; ক্রমে যন্ত্রণ। 
এরূপ অসহ হইয়া উঠিল যে তিনি শযা! হইতে উঠিয়া! পড়িলেন, এবং বাঝ্সর চাবি বৈঠক- 
খানায় ফেলিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাটী চলিয়া! আসিলেন। বাটী আসিয়া 
তবে তিনি শাস্তিলাভ করিলেন। তংপরদিবস দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তিনি গত-রাত্রির 
ঘটন! এবং তাহার সন্দিগ্ধ চিত্তের কথা অকপটে ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন । পরমহংস- 
দেব ধীরভাবে সমস্ত শুনিয়া! হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, “শালা, তুই কি ভেবেছিস 
_-€তাকে ঢ্যাম্না সাপে ধরেছে, যে পালিয়ে যাবি?- এ জাত সাপে ধরেছে-তিন 

ডাক ডেকেই চুপ করতে হুবে।” ঠাকুরের কথায় গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ আব্বস্ত হইলেন এবং 
সম্পূর্ণ বিশ্বাম করিলেন যিনি শ্রচৈতন্ত অবতারে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন, ইনি নিশ্চয় তিনি। 

শ্রীরামকৃ্দেবকে বকল্ম। প্রদান 

গিরিশচন্দ্র এইরূপে পরমহংসদেবকে সর্বতোভাবে আ।ত্বসমর্পণ করিয়া একদিন 
তাহাকে বলিলেন, “এখন থেকে আমি কি করবো?” শ্রীরামরুষদেব বলিলেন, “যা! 
করচো, তাই ক'রে যাও। এখন এদিক (ভগবান) ওদিক (সংসার ) দু'দিক রেখে 
চলে, তার পর যখন একদিক ভাঙ্গবে, তখন যা হয় হবে। তবে মকাল-বিকালে তার 
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স্মরণমননটা রেখো! |” গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, “তাই ত! সকল সময় সকল 
কাজের আমার হু"স থাকে না। হয়তো কোন কঠিন মকদ্ম! লইয়াই ব্যস্ত হইয়া 
আছি, গুরুর কাছে শ্বীকার করিব, যদ্দি কথা রাখিতে না পারি 1” এই ভাবিয়! নীরৰ 
হইয়া রছিলেন। গিরিশচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া শ্রীরামকষ্চদেব বলিলেন, “আচ্ছ। তা যদি 
না পারো ত খাবার-শোবার আগে একাবার ম্মরণ-যনন ক'রে! 1” কোন বাধাবাধি 
নিয়মের ভিতর থাকিতে গিরিশচন্দ্র একেবারেই অপারগ ছিলেন, এজন্ত তাহার জীবনে 
আহার-নিদ্রার পর্য্যন্ত কোন বাধাবীধি নিয়ম ছিল না। তাহার ম্বভাবতঃ মুক্ত শ্বভাব- 
মন যেমন বদ্ধ কক্ষে অবস্থান করিতে হপাইয়। উঠিত, একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতর 
পড়িতেও তেমনি ব্যাকুল হুইয়! উঠিত। এবারেও গিরিশচন্দ্র নীরব হইয়৷ রূহিলেন। 
তাহার ভাব দেখিয়া পরমহৎসদেব সহস! ভাবাবিষ্ট হইয়া! বলিলেন, “তুই বলবি, “তাও 
যদিও না! পারি? আচ্ছা, তবে আমায় বকল্ম। দে ।” শ্রীভগবানে পাপ-পুণ্যের ভার 
দিয়া সম্পূর্ণ আম্ম-সমর্পণের নাম বকল্মা। গিরিশচন্ত্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া 
বকল্মা দিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। “গিরিশচন্দ্র তখন বকল্ম! বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার 
দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন যে তাহাকে আর নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া 
কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে নাঃ ঠাঁকুরই তাহার মন হইতে সকল বিষয় নিজ শক্তিবলে 
ছাড়াইয়া লইবেন। কিন্ত নিপ্ম-বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে 
যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন _শ্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া! লইলেন, তাহা! 
তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল-মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ-অপযশ যাহ[ই 
আম্ক না কেন, দু'খ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক ন! কেন, নিঃশবে তাহা সহা করা ভিন্ন 
তাহার বিক্ুদ্ধে তাহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সে কথা খন 
আর তল।ইয়া দেখিলেন না, দেখিবার শক্তিও রহিল না। অন্ত সকল চিন্তা মন হইতে 

সরিয়! যাইয়। কেবল দেখিতে লাগিলেন -আরামকৃষ্ণের অপার করুণ! !” * 

শ্রীরামকুঞ্জদেবের শিষ্া-ন্রেহ 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “বাল্যক।লে পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইয়াছিলাম, পরষ- 
ংসদেবের কাছে ঠিক সেইরূপ আদর পাইয়াছি। আমার সকল আবদারই তিনি পূর্ণ 
করিতেন । অন্য সকলে তাহার কত গুণের কথা বলেন, আমি কেবল তাহার অপার 

অলৌকিক ন্বেহের কথাই ভাবি।” তিনি তাহার “পরমহংসদেবের শি্ব-ন্বেহ” প্রবন্ধে 

লিধিয়াছেন : “পরমহংসদেবের নিকট ধাহারা গিয়াছিলেন, তাহার। সকলে শিষ্ট, শাস্ত ও 

ধশ্মপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি বাহার! তাহার স্বগণের মধ্যে গণ্য, তাহারা নিশ্মল বালক 

* স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'জীপ্রীরামকক লীঙলাপ্রসঙ্গ' ( গুরুভাব-_ পূর্ববার্ধ ) গ্রন্থে সবিস্তার পা$ 

করুন। 
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বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রত্ুর গ্েহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভূর কার্য্যে 
নিঘুক্ত হন। তাহাদের প্রতি প্রভুর শ্ষেহ-বর্ণশায় তাহার প্রকৃত স্ষেহ হয়তে৷ বুঝান 
যাইবে না। পবিত্র বালকবুদ্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে ন্মেহ 

জন্মিবার কথা । কিন্তু আমার প্রতি ম্মেহ, অহেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের 
একটী নাম পতিতপাবন, মানবদেছে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। 
পতিতপাবন রামকৃষ্খ আমায় মেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি স্েহের 
কথ! বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের নিকট ধাহার1 গ্রিয়াছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে কেহ-ব। চঞ্চল প্রক্কতির থাকিতে পারেন, কিন্ত আমার তুলনায় সকলেই সাধু । 
কাহার কখনওসবা পদঞ্থলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্ত আমার গঠনই শ্বতন্ত্র, সোজা 
পথে চলিতে জানিতাম না । পরমহংসদেবের মেহের বিকাশ আমাতে যেব্প পাইয়াছে, 
সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই ।.- 

“যে সময়ে পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আমি হাদি-ছন্দে 
বিকলিত। পূর্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবকশূণ্ত হইয়া যৌবন-ন্থুলভ 
চপলতা -সমস্তই আমাষ ঈশ্বর-পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়- 
বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার ক41 একপ্রকার মূর্থতা ও দ্রদয়দৌর্বল্র পরিচয়; 
সুতরাং সময়বয়ঙ্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষুত বলিয় পরিচয় দিতে গিয়া, “ঈশ্বর নাই”- 
এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা কর] হইত । আন্তিককে উপহাস করিতাম, এবং 

এ-পাত ও-পাত বিজ্ঞন উল্টাইয়! স্থির করা হইল যে ধর্ম কেবল সংসার বক্ষার্থ কল্পনা, 
সাধারণকে ভয় দেখাইয়। বুকাধ্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। ছুষর্ম ধরা পড়িলেই 
দুষ্ষত্ন। গোপনে করিতে পারা বুদিমানের কাধ্য, কৌশলে স্বার্থসাধন করাই 
পাণ্ডিত্য, কিন্ত ৬গবানের রাজ্যে এ পাগ্ডিত্য বহুদিন চলে না । ছুদ্দিন অতি কঠিন 
শিক্ষক। সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে, ঝুকাধ্য গোপন রাখিবার 
কোনও উপায় নাই-“ধশ্শের ঢাক আপনি বাজে ।” শিখিলাম বটে - কিন্তু কাধ্যজনিত 
ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, নিরাশ-ব্যঞ্ক পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে। শাস্তি 
আর্স্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোন উপায় দেখিতেছি না। বন্ধু- 
বাস্কবহীন, চত্ুদ্দিকে বিপজ্জাল-..।" ইত্যাদি । (১৭৯ পৃষ্ঠ] তুষ্টব্য।) 

তাহার পর শ্ারামকষ্ণদেবের আশ্রয় লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র লিখিতেছেন : “মন 

তখন আনন্দে পরিপ্নুত ! যেন নৃত্তন জীবন পাইয়াছি। পূর্বের সেই ব্যক্তি আমি নাই, 
হৃদয়ে বাদান্গবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয় 
লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য -_ এইভাবে আচ্ছন্ন হইয়। দিন- 
যামিনী যায়। শয়নে-্ঘপনেও এই ভাব,_ পরম সাহস, পরমাজ্মীয় পাইয়াছি, আমার 
ংসারে আর কোনও ভয় নাই। মহাভয় _ মৃত্যুভয় - তাহাও দুর হুইয়াছে। 
“আমি তো! এইক্প ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি 

আসেন, তাহারই মুখে শুনি, যে প্রভু আমার কথা কতই বলিয়াছেন। যদি কেহ 
আমার নিন্দ। করে, খুঁজিয়। নিন্দা! বাহির করিতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন,- 
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পা। জান না) ওর ধৃব বিঃ/য/ 
পাবে মাঝে ধিয়েটারে আমেন। দক্ষপেখর হইতে, আমাকে ধাও়াইবার জন 

খাবার লইয়া আসেন। প্রসাদ না হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, মেইজন্ত মুখে 
ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা! মুখ হইতে 
খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি । 

“একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাহার ভোজন শেষ হইয়াছে । আমায় বলিলেন, 
পায়েস খাও আমি খাইতে বদিয়াছি, তিনি বলিলেন, €তামায় খাওয়াইয়৷ দি।, 
আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাঘ। তিনি কোমল হস্তে আমাকে 
খাওয়াইয়! দিতে লাগিলেন । মা যেমন চেঁটে-পুঁছে খাওয়াইয়! দেন, সেইরূপ টেঁটে-পুছে 
খাওয়াইয়। দিলেন। আমি যে বুড়ো! ধাড়ি, তাহা! আমার মনে রহিল না। আমি 
মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়! দিতেছেন,-এই মনে হইল। যখন মনে হয় যে অনেক 

অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ স্পথিত হইয়াছে, সই ওষ্ঠে তিনি নির্মল হস্তে পায়েস 
দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়। ভাবি, এ ঘটন! কি সত্য হইয়ছিল, না' স্বপ্নে 
দেখিয়াছি! একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি দেব-দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ 
বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাহার নিকট গিম্া, যেন নগ্ন বালকের ন্থায় 
হইতাম । যে নকল দ্রব্য আমার রুঠিকর, তিনি কিরূপে জানিতেন, তাহা আমি 
জানি না, সেই সকল ভ্রব্য, আমাকে সম্মুখে বলাইয়! খাওরাইতেন। ম্বহন্তে আমাকে 
জল ঢালিয়া দিতেন।* আমি বর্ণনা! করিতেছি মাস্ত্র, কিন্ত আমি তাহার স্সেহ 
প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না-জানি না। বোধ হয় আমর সম্পূর্ণ অনুভব 
হইতেছে না,_ সম্পূর্ণ অনুভব হইলে, যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম না, চিৎ 
কখনও সে ভাব উদয় হইলে জড় হইয়া যাই ।**. 

«এক দিনে পদসেব। করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার। ভাবিতেছি,- কি আপ, 

* প্গিরিশের জন্য জঙগখাবার আসিয়াছে। ফাগুর দোকানের গরম কচুবী, লুচি ও অন্যান্য 
মিষটাম্ন। বরাহ্নগরে ফাগুর দোকান। ঠাকুর নিজে সেই সমস্ত খাবার সম্পুখে রাখাই! প্রদাদ 
করিয়। দিলেন। তারপর শিজ হাতে করিয়। খাবার গিরিশের হাতে দিলেন। বলিলেন, বেশ 
কচুরী। 

গিরিশ সম্মুখে বনিয়! খাইতেছেন। গিরিশকে খাবার জল দিতে হইবে, ঠাকুরের শয্যার দক্ষিণ- 
পুর্ব কোণে কুঁজোয় করিয়া জল আছে। গ্রীম্মকাল বৈশাখ মাস, ঠাকুর বলিলেন, 'এখানে বেশ জল 
আছে।; 

ঠাকুর অতি অন্বস্থ। দীড়াইবাব শক্তি নাই। 
ভক্তের! অবাক হইয়া কি দেখিতেছেন? দেখিতেছেন, ঠাকুরের কোমরে কাপড় নাই। দিগম্বর ॥ 

বালকের ন্যায় শয্যা! হইতে এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে । নিজে জগ গড়াইয়! দিবেন | ভক্তদের নিশ্বাসবাম 
হির হইয়া প্রিয়াছে। ঠাকুর রামকৃফ জল গড়াইলেন। গেলা হইতে একটু জল হাতে লইয়! 
দেখিতেছেন, ঠাও। কি না। দেখিতেছেন, জল তত ঠাও। নয়। অবশেষে অন্য ভাল জল পাওয। 
যাইবে ন! বুঝিয়। অনিচ্ছাসত্বে এ জঙ্গই দিলেম।” 

(ঞ্রম-কধিত আীন্রীয়ামকৃ্ণ কথামত” । দ্বিতীয় ভাগ, ষড়বিংশ খণ্ড । ঠাকুর রামকৃক কাশীপুর 
বাগানে ভক্ত সঙ্গে ।) 
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কে বসে এধন পায়ে হাত বুলোয় ! মে কথা ধধন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হ'য়ে 
উঠে, কেবল তাহার অনীম নেহ ম্মরণ করিয়া শান্ত হই। 

“পীড়িত অবস্থায়, আমি দেখিতে যাইতাম না । কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে 
আসে না, তিনি অমনি বলিতেন, _ আহা, মে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না1।”” 

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি কটুবাক্য-প্রয়োগ 

ঠাকুরের অন্থান্ত ৬ক্তগণকে অতি নিষ্ঠার সহিত গুরুসেবা করিতে দেখিয়া গিরিশ- 

চন্দ্রের মনে হইত, “গুরুসেবা কেমন করিয়া করিতে হয়, আমি জাশি নাআমি 
কিছুই করিতে পারিলাম না! ঠাকুর যদি আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ কেন, 
তাহা হইলে বোশ্বহঘ, মমতাবশতঃ সধ মিটাইযা সেবা করিতে পারি ।” 

শ্ররামকুষদেব একদিন খিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র দোকান 
হইতে গরম-গরম লুচি ভাজাইযা আনিয়া পরম্হংসদেবের আহারের ব্যবস্থা করিলেন, 
কারণ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া আহার করিতে তাহার অধিক রাত্রি হইয়! যায়। পরমহংসদেব 

অভিনয় দর্শনান্তে আহার করি) যে সময়ে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছেন, 
গিরিশচন্দ্র মগ্যপান করিযা আসিয়া ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, “ভুমি আমার ছেলে 
হও 1” পরমহংসদেব বলিলেন, “তা কেন, আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো ।” গিরি শচন্দ্র 
যত বলেন, পরমহংসদেবেব এ এক কথা, “তোর ইষ্ট হ'রে থাকবে। ৷ আমার বাপ 

অতি নিম্মল ছিলেন, আমি তোর ছেলে কেন হইবো?” মত্ততা প্রযুক্ত গিরি শচন্দু 
অকথ্য ভাষায় ঠাকুবকে গালি দিতে আরম করিলেন ৷ ভক্তগণ কুপিত হইয়। 
গিবিশচন্দ্রকে শান্তি দিতে উদ্যত। শাবামকুষ্ণদেব তাহাপণিগকে নিবারণ করিয়া 

হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, “এটা কোন্ থাকের ভক্ত রে? এটা বলে কি?” 
গিরিশচন্ছের মুখের তোড় ততই চলিতে লাখিল। 

ঠাকুর ভক্তগণকে লই! যে সময়ে গাডীতে উঠিলেন, গিরি শচন্দ্র সঙ্গে-সঙ্গে অ।সিয, 
গড়ীর সম্মুথে কদ্দমাক্ত রাস্তার উপর লম্ববান হইয়! শুইয়৷ পড়িয়া সাগ্টাঞ্গ প্রণাম 
করিলেন । পরমহংসদেব দর্ষিণেশ্বরে চলিয়। গেলেন। 

গিবিশচন্দ্রের মনে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই । আছুরে গোপাল _বয়াটে ছেলে যেরূপ 
বাপকে গালি দিয় নিশ্চিন্ত থাকে, তিনি9 পরমহংসদেবের আছুরে বয়াটে ছেলের মত 
কার্ধা করিয়া নির্ভয়ে রহিলেন। ঠাকুরের মেহের উপর তাহার এতট1 নির্ভর, তাহার 

নেহ এত অসীম-যে ঠাকুর তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন-_ এ আশঙ্কা একবারও 

তাহার জন্মিল না। 
পরমহংসদেবের ভক্তগণ সকলেই ব্যথিত এবং বিরক্ত । পরদিন দক্ষিণেশ্বরে শিয়। 

ঠাকুরের সম্মুখে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, “ওটা পাষণ্ড আমর! জানি, ওর কাছেও 
আপনি যান ?” কেহ বলিলেন, “আর ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে কাজ নাই।” এইরূপ 
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কথাবার্তা হইতেছে, এমন সময়ে ঠাকুরের পরমভক্ত রামচন্দ্র দত্ত আসিয়া উপস্থিত। 
ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, *শুনেছ গা, রাম ! দেড়খান। লুচি খাইয়ে গিরিশ ঘোষ, 
আমার পিতৃচ্ছন্্রমাতৃচ্ছন্মন করেছে।” ভক্তচূড়ামণি রামবাবু বলিলেন, “কি করবেন? 
সেতো! ভালই করেছে।” শ্রারামকৃষ্ণদেব উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, “শোন-শোন 
রাম কি বলে,- এর পর আমায় যদি মারে?” অক্লানবদনে রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, 
“মার খেতে হবে।” ঠাঝুর কহিলেন, “মার খেতে হবে 1” তখন রামবাবু বলিলেন, 
“গিরিশের অপরাধ কি? কালীয় সর্পের বিষে রাখাল-বালকগণের মৃত্যু হ'লে 
শ্রকুষ্ণ কালীয় নাগের যথাবিহিত শাস্তি বিধান ক'রে বলেছিলেন, “তুমি কি জন্য 
বিষ উদগীরণ কর? নাগ তাহাতে উত্তর দিয়াছিল, প্রভু, যাকে অমৃত দিয়েছ, সে 
তাই দিতে পারে, কিন্তু আমায় খালি বিষ দিয়েছ, আমি অমৃত কোথায় পাব? 
গিরিশ ঘোষকে যাহ! দিয়াছেন, সে তাই দিয়ে আপনার পূজা! করেছে । আমাদের 
বলিলে, হয়তে, এতক্ষণ তার নামে রাজদ্ারে অভিযোগ করা হ'ত, আপনি 

পতিতপাবন- নিজে অঞ্জলি পেতে ল'য়ে এসেছেন !% 
“রামবাবুর কথায় ঠাকুরের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উত্ঠিল, তাহার অক্ষিদ্বয়ে জল 

আমিল। ভক্তবংসল করুণাময় তখনই উঠিয়া ঈ্রাড়াইলেন এবং বলিলেন, পাম, তবে 
গাড়ী আন, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব। কোন-কোন ভক্ত সেই ছুই প্রহরের 
সৃর্য্যোতাপে তাহার ক্লেশ হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেন, কিন্তু তিনি তাহ! ন৷ শুনিয়! 
সেই দণ্ডে শকটারোহণে গিবিশের বাটাতে চলিলেন।”* 

এদিকে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে আছেন, তাহার বন্ধুগণ তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা 
কবিতে লাগিলেন, যে তাহার মহা অপরাধ হুইয়/ছে। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “অপরাধ 

ক'ট। সামলাইব, তিনি যদি আমার অপরাধ ধবেন, তাহ'লে আমি বেণুর ব্রেণু হ'য়ে 
যাই!” তবে ঠাকুরের ভক্তগণের হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছেন বলিয়া গিরিশচন্দ্র অতিশয় 
অনুত্ধ্ধ-ভক্তমম]জে কেমন করিয়া আর মুখ দেখাইবেন ! 

এঃন সময় ভক্তগণসঙ্গে সহসা শ্রারামকৃষ্দেব আসিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর ইচ্ছায় 
এলুম |” 

এ দিন পৃজ্যপাদ ত্বামী বিবেকানন্দ গিরিশচন্দর্রের পদধূলি লইয়া বলিয়াছিলেন, 
“ধন্য তোমার বিশ্বাম ভক্তি !” 

গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “জন্মদাতা পিত। যে অপর1ণা ত্যজ্যপুত্র করে,সে অপরাধ -_ 
আমার পরম পিতার নিকট অপবাদ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী 
আসিলেন, দর্শনলাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুষঞ্চিত হইতে 

লাগিপ। তিনি ন্রেহময় _সম্পূর্ণ ধারণা রহিল) কিন্তু নিজ কায্যের আলোচনায় আপনি 
লজ্জিত হইতে লাগিলাম। ভক্তের কত প্রকারে তাহার পুজা করে, ভাবিতে 
লাগিলাম। আপন|কে ধিক্কার দিতে লাগিলাম।” 

* স্বগীয় রামঃন্্র দত-প্রণীত 'পরমহংনদেবের জীবন-বৃত্তান্তঃ দ্রষ্টব্য । 
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শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়বাণী 

“ইহার কিছুদিন পরে ভক্তচুড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভূ উপস্থিত 
হইলেন। আমিও তথায় উপস্থিত । চিন্তিত হইয়া বপিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে 
বলিলেন - “গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্নে, তোকে দেখে লোক অবাক হয়ে 
যাবে ।” * 

শ্রীরামকুষ্দেবের শিক্ষাদান-কৌশল 

গিরিশচন্দ্র তাহার “পরমহংসদেবের শিষ্য-স্সেহ” প্রবন্ধে লিখিয়।ছেন : “তাহার 

শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কাধ্য 
কেহ নিবারণ করিবে, সেই কাধ্য আগে করিব। পরমহংসদেব একদিনের নিমিত 
আমায় কোন কাধ্য করিতে নিষেধ করেন নাই । সেই £নষেধ না করাই, আমার 
পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে । অতি ঘ্বৃণিত কাধ্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ- 
প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সেস্থলে পরমহংসদেবের উদয়। কোথার কোন দ্বাণিত 
আলোচন৷ হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ৬গবানকে মনে পড়ে । তিনি মিথ্যা 
কথ। কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন । আমি বলিলাম, “মহাশর, আমি তো মিথ্য। 
কথা কই কিরপে সত্যবাদী হইব? তিনি বলিলেন, “তুমি াবিও না, তুমি আমার 
মত সত্য-মিথার পার।' মিথ্যা কথা মনে উদয় হইলে, পরমহংসদ্দেবের মুদি 
দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না। সাংসারিক ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জায় 
দু'একটা! এদিক ওদিক কথা কহিতে হয়, কিন্তু যে আমি মিথ্যা বলিতেছি, তাহ জানান 

দিবার বিশেষ চেষ্টা থাকে। পরমহংসর্দেব আমার হাদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারা, সে 
অবিকার তাহার স্বেহের | এ ম্েহ অতি আশ্চধ্য ! তাহার কপায় যদি আমার কোনও 
গুণ বন্তির। থাকে, সে গুণগৌরব আমার । তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়[ছেন, 
স্প কথায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহ।র ওক্তের মধ্যে যদি কেহ বলিত আমি পাপী, 

তিনি শাসন করিতেন, বলিতেন,- “ওকি? পাপ কিসের? আমি কীট আমি 

* জভ্রীরামকুঞণচ। ( ভাবাবিষ্ট হইয়। গিরিশের প্রত ) তুমি গালাগাল খারাপ কথ। অনেক বল। 

তা? হউক, ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরক্ত রোগ কারু-কারুর আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই 

ভাল। 
ডপাধিনাশের সময়েই শব্ধ হয়। কাঠ পোড়বার সময় চড়-চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে 

আর শক থাকে না। 

তুমি দিন-দিন শুদ্ধ হবে । তোমার দিন-দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। 
আমি বেণী আসতে পারব না (--তা? হউক, তোমার এন্সিই হবে ।* 
( শ্ম-কথিত 'আষ্ররামকুক কথাম্বত'। তৃতীয় ভাগ, পঞ্চম খণ্ড, তৃতীয় পত্রিচ্ছেদ। 
দেবেন্ের বাড়ীতে ভক্ত সঙ্গে ॥ ৬ই এপ্রিল ১৮৮৫ শ্রীষ্টাব, ২৫শে চৈত্র ১২৯১।) 
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কীট বলিতে বলিতে কীট হইয়া! যায়। আমি মুক্ত আমি মুক্ত, এ অভিমান রাখিলে 
যুক্ত হইয়া যায়। সর্ধবদ] মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ স্পর্শ করিবে না।” ” 

ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে প্রথম অগ্লি 

“রামদ|দা” প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “পীড়িত অবস্থায় প্রভু শ্টামপুকুরের 
একটা বাটা ভাড়া করিয়া আছেন। কালীপুজার দিন উপাস্থত হইল (৬ই নভেম্বর 
১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ )। ঠাকুর শ্রমান কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়/ছিলেন, 
“আজ কালী পূজার উপযোগী আয়োজন করিও কালীপদ অতি ভক্তির সহিত 
উদ্যোগ করিয়াছে । সন্ধ্যার সময় প্রন্থুর সম্মুখে পুজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল। 
একদিকে নানাবিব ভোজ)সামগ্রী, প্রভূ অন্ত আহার কারতে পারিতেন না, তাহার 

জন্য বালিও আছে । অপরদিকে স্ুপাকার ফুল, - রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক । পূর্বব- 
পশ্চিমে লম্বা! ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ । ঘবের পশ্চিম প্রান্তে রামদাদা, আমি তাহার নিকট 
আছি। আমার অন্থর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটকট করিতেছে, প্রভুর সম্মুথে 
যাইবার জন্ত আমি অস্থির । রামদাদা আম।র কি বলিলেন, ঠিক আমার ম্বরণ নাই, 
আমার প্রকৃত অবস্থা তখন নগ্ন, কি একট ভাবান্তর হইয়াছে । বামদা"! যেন আমায় 
উৎসাহ দিয়া বলিলেন,-- “যাও যাও! রামদ[দার কথাম আর সষ্কোচ রহিল না, ভক্ত- 
মণ্ডলী অতিক্রম করিয়! প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম । প্রত আমায় দেখিষা বলিলেন, 
- “কি কি-এ সব আজ করতে হয়।' আমি অমনি- “তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই, 
বলিয়া, দুই হাতে ফুল লইয়া “জয় মা' শব্ধ করিয়া পাদ-পন্মে দিলাম । অমনি সকল 
ভক্তই পাদ-পদ্মে পুষ্পাঞ্ুলি দিতে লাগিলেন। প্রভু বরাভয়কর-প্রকাশ হইয়া সমাধিস্থ 
রহিলেন। সে দৃশ্তঠ যখন আমার ম্মরণ হয়, রামদাদাকে মনে পড়ে । মনে হয়, রাম- 
দাদ আমাকে সাক্ষাৎ কালীপুজা কর|ইলেন ।”* অগাধ বিশ্বাস এবং প্রবল অন্ভরাগেই 

গিরিশচন্দ্র তাহার গুকুশ্রাতাগণের মধ্যে সর্বাগ্রে ঠাকুরকে বুঝিয়৷ তাহার আধ্যাত্মিক 
কুক্ষদণিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

* এতদ্-সন্বন্ধে যাহারা শ্স্তিত বিবরণ পাঠ করিতে ইচ্ছ! করেন, তাহার! স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত- 
প্রীত 'পরমহংসদেবের জীবন-বৃন্তাস্ত" ( অষ্টবংশ পরিচ্ছেদ ), স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'াীরামকৃক 
লীলাপ্রসঙ্গ' (ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্্রমাথ, দ্বাদশ অধ্যায়, দ্বিতীয় পাদ) এবং শ্রীম-কথিত 

ধ্ীপ্রীরামকৃ্ক কথামত” তৃতীয় ভাগ, একবিংশ খণ্ড ( ৬কালীপুজার দিবসে শ্টামপুকুর বাঁটাতে ভক্ত 
সঙ্গে ) পাঠ করুন। 
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গিরিশচন্দ্র ও বিবেকানন্দের তর্কযুদ্ধ 

বিখববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ হৃদয়মধ্যে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান জানিলেও 
গিরিশচন্দ্রের সহিত তর্ক করিয়া বলিতেন, “ঠাকুরকে ভগবান বলিয়। আমি স্বীকার 
করি না।” পরমহংসদেব উভক্নকে এ সম্বন্ধে তর্কে লাগাইয়! দিয়া আনন্দ অনুভব 
করিতেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “ভগবানের সর্ব লক্ষণ তাহ।তে, অন্বীকার করিবার 
উপায় নাই ।” এই তর্ক চলিত । উভয়েই শিক্ষিত উভয়েই নান! বিদ্যায় পণ্ডিত, সমাগত 
ভক্তমণ্ডলী নীরবে সেই দীর্ঘ সারবান তর্কযুক্তি শ্রবণ করিতেন । (বিস্তৃত বিবরণ 
শ্রীম-কথিত শ্রিশ্রীরামকৃঞ্চ কথামত" প্রথম ভাগ, চতুর্দশ খণ্ড দ্রষ্টব্য |) “এরূপ তর্কে 
স্বামীজির মুখের সাম্নে বড় একটা কেহ দাড়াইতে পারতেন না এবং স্বামীজির তীক্ষ 
যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ-কেহ মনে-মনে ক্ষু্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা 
অপরের নিকট অনেক সময় অ।নন্দের সহিত বলিতেন, “অমুকের কথাগুলে নরেন্দর 
সেদিন ক্যাচ-ক্য/চ করে কেটে দ্রিলে-কি বুদ্ধি! সাক|রবাধী গিরিশের সহিত তরে 
কিন্ত স্বামীজিকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইঘাছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রীযুত শিরিশের 
বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জঙ্তুই যেন তাহার পক্ষে ছিলেন লিমা আমাদের 
বে।ধ হইয়াছিল ।”* 

ত/মীজি নিক্ত্তর হইলে ঠাকুর আনন্দ করিয়। শিরিশচন্দ্রকে বণিলেন, “ওর কাছ 
থেকে লিখে নাও যে, ও হার মানলে!” (“ভক্ত গিরিশচন্দ্র”, উদ্বোধন” জ্য্ট 
১৩২০ সাল।) 

মহেক্দ্রলাল সরকারের তকে পরাজয় 

ত্বন/মণন্য চিকিঘসক মহেন্দ্রলাল সরকার সি.-আই.-ই. মহ।শয় পরমহংসদেবের 
চিকিৎসায় আমির! একপিন গিরিশচন্দত্রকে বলেন, “আর সব কর- ০4 0০106 
ভা0191010 10100 85 009৭. এমন ভ|ল লোকটার মাথা খাচ্চ ?” গিরিশচন্র বলিলেন, 

“কি করি মহাশয়! যিনি এ সংসার-সমুদ্র ও সন্দেহ-স/গপ থেকে পার করলেন তাকে 
আর কি করবো বলুন। তার গুকি গু বোধ হয়?" 

তাহার পর গুরুপুজা, মহাপুক্ষ ও জীবের পাপ গ্রহণ সম্বপ্ধে তর্ক চলিতে লাগিল। 
ভক্তগণ বিস্যিত হইয়! উভয়ের তর্ক শুনিতেছেন । অবশেষে ডাক্তার সরকার গিরিশ- 
চন্দ্রকে বলিলেন, “তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধূলে! দাও ।” গিরিশচন্দ্ের 
পদধূলি লইয়া তিনি নরেন্দ্রকে ( বিবেকানন্দ ্থামী ) বলিলেন, “আর কিছু না, 113 
80061150058] 0০০: ( গিরিশের বুদ্ধিমতা! ) মানতে হবে ।” ধাহারা বিস্তৃত বিবরণ 

* স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত "৷ শ্ীরামকৃষ লীলা প্রসঙ্গ ( গুরুভাব - পূর্ববার্থা )। 
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জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহার! ওরামকৃষ্ণ কথাম্বত' (প্রথম ভাগ) পাঠ করুন ।. 
চীকায় কিয়দংশ উদ্ধাত করিলাম ।” 

শ্রীরামকফের শ্রীমুখে বেদাস্ত শ্রবণ 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “আমার মস্তিক নিত্তান্ত দুর্বল নহে, একদিন তাহার গ্রমুখে 
বেদাস্তের কথা শুনিতোছলাম। তিনি বলিতেছিলেন, “সচ্চিদানন্দ স্বরূপ মহাসমুদ্র দূর 
হ'তে দর্শন ক'রেই মহষি নারদ ফিরলেন, শুকদেব তিনবার মাত্র স্পর্শ করেছিলেন 
আর জগদ্গুর শিব তিন গণ্ুষ জলপান ক'রেই কাৎ হ'য়ে পড়লেন !, শুনিতে-শুনিতে 
আমি তাহাকে বলিতে বাধ্য হইলাম, “মহাশয় আর বলিবেন না। আমার মাথ! 
টন্ টন করিতেছে, আর ধাব্রণ। করিতে আমি অক্ষম ১ ” 

গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস, ভক্তি ও বুদ্ধি 

পরমহংসদেব বলিতেন, “গিরিশের বুদ্ধি পাচ সিকে পাচ আনা ( অর্থাৎ ষোল 
আনার উপর )। তার বিশ্বাস ভক্তি আকড়ে পাওয়া যায় না।” 

ভক্তচুড়ামণি ব্বগীয় রামচন্দ্র দন্ত তাহার “পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, গ্রন্থে 
লিধিয়াছেন, “গিরিশবাবুর ভক্তির তুলনা নাই। পরমহংসদেব তাহাকে বীরভত্ত, স্থর- 
ভক্ত বলিয়৷ ডাকিতেন। গিরিশকে পাইলে তিনি যে কি আনন্দিত হইতেন, তাহ 

গ* ডাক্তার । (্রীরামকৃষ্জের প্রতি ) ভাল, ভূমি যে ভাব হ'য়ে লোকের গায়ে পা দাও, সেট। 

ভাল নয়। 

্রয়ামকৃষ।। আমি কি জানতে পারি গা. কাক গায়ে প1 দিচ্ছি কি ন1? 
ডাঞ্জার। ওট! ভাল নয়, এটুকু তো৷ বোধ হয়? 
গররামকৃক। আমার ভাবাৎস্থায় আমার (ক হয়ঃ তা তোমায় কি বলবো? সে অবস্থার পর এমন 

ভাবি, বুঝি রোগ হচ্ছে এ জন্তে। ঈশ্বরের ভাবে আমার উদ্মাদ হয়। উম্মাদে এরূপ হয়,কি 
কণ্রবে। ? 

ভাক্তার। (শিশ্তগণের প্রতি) উনি মেনেছেন। [76 69165869 26816 £0: 1296 006 ৫063 . 

কাছট। ৪1001 এটী বোধ আছে। 

গিরশ। (ডাক্তারের প্রতি ) মহাশয়! আপান তুল বুঝেছেন। উনিসে জন্য হুঃখিত হন নি। 
এ'র ছেহে শুদ্ধব-অপাপবিদ্ধ। ইনিজীবের মঙ্গলের জন্ত তাদের স্পর্শ করেন। তাদের পাপ গ্রহণ 
ক'রে এর রোগ হবার খুব সম্ভাবনা, তাই কখনও কখনও ভাবেন। আপনার যখন ০০1০ (শূল 
বেন! ) হয়েছিল, তখন আপনার কি হ৫:০৫ ( ছুঃখ ) হয় নাই, কেন রাত জেগে এত পড়তুম ?, 
তা ব'লে রাত জেগে পড়াটা কি জগ্যায় কাজ? রোগের জন্য 58:৩৫ হতে পারে, তা বলে জীবের, 
মঙ্জলসাধনের জন্তু স্পর্শ করাকে অন্তায় কাজ মনন করেন ন1।” 
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ধাহারা দেখিয়াছেন, তাহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বজিতেন যে, গিরিশের 
তায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় দেখেন নাই। মথুরবাবুর বারো আন! বুদ্ধি ছিল 
এবং গিরিশের ষোল আনার উপরে চারি-ছয় আনা” 

পরমপূজনীয় শ্রীমৎ ত্বামী সারদানন্দ তাহার 'প্রীরামরুষ লীলা গ্রসঙ্গে' (গুরুভাব - 
পূর্ববার্ধ ) লিখিয়াছেন, *গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অন্রাগ। 
ঠাকুর কোনও সময়ে তাহার অদ্ভূত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্ত ভক্তগণকে 
বপিয়াছিলেন, *গিরিশের পাচ পিকে পাচ আন! বিশ্বাম! ইহার পর লোকে ওর 
অবস্থা দেখে অবাক হবে!” বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে 
ঠাকুরকে নাক্ষাৎ ভগবান-জীবোদ্ধারের জন্ত কুপায় অবতীর্ণ বলিয়া অন্ক্ষণ 
দেখিতেন এবং ঠাকুর তাহাকে নিষেধ করিলেও তাহার এ ধারণা সকলের নিকট 
প্রকাশ্ে বলিয়া বেড়াইতেন ।” 

গিরিশের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষের শক্তি-প্রার্থনা 

প্ঠাকুরের নিকটে যখন বহু লোকের সমাগম হইতে থাকে, তখন ধর্শ বিষয়ে 
আলোচনা করিতে-করিতে পবিশ্রাস্ত ও ভাবাবিই্ হইয়া তিনি এক সময়ে শ্রীপ্রীজগ- 
্াতাকে বলিয়াছিলেন, "মা! আমি আর এত বক্তে পারি না, তুই কেদার, রাম, 

গিরিশ ও বিজয়কে* একটু-একটু শক্তি দে,যাতে লোকে তাদের কাছে গিয়ে কিছু 

শেখবার পরে এখানে (আমার নিকটে ) আমে এবং ছুই এক কথাতেই চৈতন্তলাভ 
করে 1” ( ঝ্্রত্ীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রণক্গ' ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ | ) 

গিরিশচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 

পরমহংসদেব বপিতেন, "মন ও মুখ এক করাই মর্ধব সাধনের শেষ্ঠ সাধন |” গিরিশ- 
চন্দ্র ভাল বা মন্দ কোন কার্ধ্যই লুকাইয়৷ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি স্থরাপান 
করিতেন, তাহ! গ্রকাশ্তেই করিতেন, লোক-নিন্দার ভয়ে লুকাইয়া পান করিতেন না। 

“চৈতন্যলীলা' অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া! কতকগুলি গোস্বামী ও বিশিষ্ট টবঞ্ণব তাহাকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত তাহার বাটাতে আসেন। গিরিশচন্দ্র তখন মগ্যপান করিতে- 

ছিলেন, নিকটেই বোতল রহিম্বাছে। বৈষ্ণবগণের ধারণ! ছিল, তিনি একজন পরমতক্ত 
এবং সাধুপুরুষ, কিন্তু তাহাকে মদ খাইতে দেখিয়া জনৈক গোস্বামী সন্দিগ্ধ হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “ও কি, উষধ সেবন ক'চ্চেন ?* নিক গিরিশচন্দ্র অম্লানবদনে উত্তর 

* শ্রীযুতত কেদারদাখ চটোপাধ্যায়, রামচন্্র দত, গিরিশচজ্ ঘোষ ও গ্রভুপাদ বিজয়কফ গোষ্যামী। 
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করিলেন, “না, মদ খাচ্চি।” বৈষবের! বড়ই ব্যথিত হইয়া প্রস্থান করিলেন । গিরিশচন্জ 
বলিতেন, “ওঁধধ খাইতেছি বলিলেও বৈঝুবগণ সন্তষ্ট হইতেন, কিন্তু মিথ্যা বলিতে আমার 
প্রবৃতি হইল না। ভক্তি লইয়া তাহারা আসিয়াছিলেন - ঘ্বণ। করিয়া চলিয়া! গেলেন ।” 

মরদিরা তাহাকে উত্তেঞ্িত করিলেও উচ্ছৃত্খল করিত না, পরস্ত তাহার কবিত্ব- 
বিকাশেরই সাহায্য করিত, এ নিষিত্ত পরমহংসদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও গিরিশচচ্ত্র 
ছরাপন পরিত্যাগ করেন নাই এবং পরমহংসদেবও তাহাকে কখনও নিষেধ করেন, 
নাই। 

কোন-কো।ন ভক্ত বেস্তা-সংসর্গ এবং মগ্তপানের নিশিত্ত শ্রীশ্রীরামরুষদেবের নিকট 
গিরিশচন্দ্রের নিন্দা করিতেন । তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, “তাতে ওর দোষ 
হবে না। ওর ভৈরবের অংশে জন্ন। আমি বহুদিন আগে গিরিশকে মা কালীর 
মন্দিরে দেখেছি _ উল অবস্থা, ঝাকড়া ঝাকড়া চুল, কাপড়খানি মাথায় পাগড়ির 
মতন জড়ান, বগলে বোতল- নাচতে-নাচতে এসে আমার কোলে ঝাপিয়ে পড়ে 
আমার বুকে মিশিয়ে গেল!” 

গিরিশচন্দ্রকে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, “সংসার করো, অনাসক্ত হয়ে । গায়ে 
কাদা লাগবে, কিন্ত ঝেড়ে ফেলবে, পাকাল মাছের মত। কলঙ্ক সাগরে সাতার দেবে, 
তবু কলঙ্ক গায়ে লাগবে না !” (শ্রিস্্ররামকষ্ণ কথামৃত', তৃতীয় ভাগ, অ্রয়োদশ খণ্ড ।) 

আর একদিন পরমহংসদেব, গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বু ওক্তগণ সমক্ষে, বিবেকানন্দ 
স্বামীকে বলিয়াছিলেন, “ওর থাক আলাদা । যোগও আছে, ভোগও আছে, ষেমন 
রাবণের ভাব - নাগকন্তা, দেবকন্তাও লেবে আবার রামকেও লাভ ক'রবে।” (শ্রিশ্রীরাম- 

কুষ্ কথামৃত”, দ্বিতীয় ভাগ, অ্রযোবিংশ খণ্ড ।) 
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পঞ্চন্রিংশ পরিচ্ছেদ 

“এমাবেল্ড থিয়েটারে? গিরিশচন্দ্র 

্নপ-সনাতন' নাটক অভিনয়কালীন ষ্টার থিয়েটারে এক বিপ্রব উপস্থিত হয়। 

'ারেব অসামান্য প্রতিপত্তি দর্শনে কলুটোলার স্থবিখ্যাত মতিলাল শীলের পৌত্র 
স্ব্গীয গোপাললাল শীল মহাশয়ের থিয়েটার করিবার সথ হুইল । পিতৃবিয়োগের পর 
তন তিনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন । গোপ[লবাু ্টার থিয়েটারে'র জমী 
কিনিয়৷ লইয। উক্ত থিয়েটারের স্বত্বাবিক।রিগণকে থিষেট।র-বাটা স্থানান্তরিত কবিবার 
নোটিস দিলেন । সম্প্রদদায বিষম সমস্ত।য় পড়িলেন। বডলোকের সহিত বিবাদের 
পবিণাম চিন্তা করিয়! তাহার! বডই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। 

অবশেষে গিরিশচন্দ্র শ্রীযুক্ত অমুতলাল বন, এঅমৃতলাল মিক্র শ্রীযুক্ত হরি প্রসাদ 
বন্থ এবং দাশুচরণ নিঘোগী ব্বত্বাধিকারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, 
থিয়েটার-বাটাটী গোপাললালবাবুকে বিক্রয় করা যাউক, কিন্তু টার থিয়েটারে'র নাম 
( গুডউইল ) হাতছাড়া কর! হইবে না, বিক্রয় করিয়া ষে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা 
লইয় অন্যত্র জমী খবিদ্ করিয়1 ষ্টার থিয়েটারে'র নৃতন পত্তন করিতে হইবে । 

তাহাদেৰ প্রস্তাবে গোপাললালবাবু সম্মত হইয়! ত্রিশ হাজার টাকা দিয়া বাডীখানি 

ক্রয করিয়া লইলেন। বিদাষ-সম্ভাষণেব বিশেষ বিজ্ঞাপন প্রচারপূর্ব্বক “টার থিয়েটার, 
সম্প্রদায় “বুদ্ধদেব” ও “বেল্লিক বাজার' শেষ অভিনয় করিয়া বিভন স্ত্রী হইতে চিরবিদায় 
গ্রহণ করিলেন। সেদিনেব অভিনয়রাজ্রে সাহিত্যরথী হ্বর্গায় অক্ষয়ন্দ্র সরকার মহাশয় 
উপস্থিত ছিলেন । তৎং-সম্পার্দিত 'নববিভাকর সাধারণী' সাঞ্থাহিকপত্র হইতে তাহার 

মন্তব্য নিম্বে উদ্ধত করিলাম : 
“গিরিশবাবু সদলে “ইার থিয়েটার' ভবন হইতে বিদায় লইলেন। স্টার থিয়েটার”- 

বাড়ীটার সহিত আর তাহাদের কোন সম্পর্ক রহিল না । বঙ্গের সর্ববপ্রধান রুজালয়ের 
এই আকম্মিক তিরোভাব বড়ই আক্ষেপের কথা । দর্শকে-সমালোচকে প্ররুত রঙ্গ- 
রসপান গিরিশবাবুর প্রসাদেই করিতেছিলেন।**বুদ্ধদেবচরিত' ও “বেক্সিক বাজার" "টার 
ঘিয়েটারে'র ছুটা শেষ অভিনয় । শেষদিনে রঙ্গশ/ল! জনতায় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। 
রুঙ্গক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত কোথাও কখনও এত জনতা! হইয়াছিল কি না সন্দেহ । নবীন- 
প্রবীণ দর্শকদল সাধ মিটাইয়৷ গিরিশবাবুর রঙ্গময়ী কল্পনার সাধনের বিজয়! দেখিলেন। 
অভিনয়াস্তে 'বিবাহ-বিভ্রাট'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বহু এই ক্ষুত্রকালে তাহাদের যে 
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রাশি-রাশি ক্রটা হইয়াছে, তাহ শ্বীকার করিয়! অতি বিনীত বচনে সর্বসমক্ষে ক্ষমা 
চাহিজেন। পর্ণকূটার বাধিয়া কখনও প্রকাশ্যে আবার দেখা! দিবেন, তাহার আভান 
দিলেন। কলুটোলাস্থ প্রসিদ্ধ শীল বংশীয় শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীল যে ইহার সর্বন্বস্তে 
অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে সাধারণের গোচর করিলেন । সকলেই 
যেন শোকে ভিয়মাণ | 

গোপালবাবুর একে তরুণ বয়স, তায় তিনি অতুল এই্বর্যের অধিকারী, এ সময় 
কিছু সাবধানে সন্তর্পণে চলা তাহার পক্ষে অতি কর্তব্য। তিনি যেমন ভাগ্যবস্ত। তাহাতে 

তাহার নিকট অনেক আশা করা যায়। গোপালবাবুর এটা বেশ বোঝা উচিত, যে, 

ষ্টার থিয়েটার'-গৃছ অর্থ-সামর্থ্য যেমন সহজে দখল লইলেন, অর্থ-সামর্ঘ্ে শের রাজ্যে 
তেমন সহজে দখল লইতে পারিবেন না। আমাদের শেষ কথা,-_"" সঙ্গে-সঙ্গে যেন 

নাটকাভিনয়ের পরিপোষণে ভাগ্যবান গোপ[লবাবুর বিশেষ দৃষ্টি থাকে ।” 'নিবৰবিভাকর 

লাধারণী', ১২৯৪ সাল, ১৯৮ পৃষ্ঠা । 

গোপাললালবাবুর নিকট প্রাপ্ত উক্ত ত্রিশ হাজার টাকায় ষ্টার থিয়েটার” সম্প্রদায় 
কর্ণওয়ালিস্স্টস্থ হাতিবাগানে জায়গ! কিনিয় পুনরায় "ষ্টার থিষেটারে'র ভিত্তিপ্রতিষ্ট 

করিলেন, এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ধর্মদাস স্থরেব উপরে রঙ্কালয় নির্মাণের 

ভারার্পণ করিয়! ঢাকায় সদলে অভিনয়ার্থে গমন করিলেন। 

গোপালবাবু টার থিয়েটারে'র নাম পরিবর্তন করিয়া “এমারেন্ড খিয়েটার” নাম 
দিলেন এবং নাট্যশাল! স্থসংস্কত করিয়া ভাঙ্গা! "ন্যাপান্যাল থিয়েটার”'* হইতে 

অর্দেন্দুশেখর মুস্তকী, মহেন্দ্রলাল বন্থ, কেদারনাথ চৌধুরী, রাধামাধব কর, মতিলাল 
স্থুর প্রভৃতিকে লইয়া দল গঠিত করিলেন। কেদারবাবু ম্যানেজার হইলেন। তাহার 
রচিত 'পাগুব নির্বাসন" নাটকের মহলা আরম্ভ হইল। গোপালবাবু বিস্তর অর্থব্যয়ে 

'হ্তত্ত্র ভায়নামো। বসাইয়া থিয়েটারের ভিতর-বাহির এই প্রথম ঠবছ্যতিক আলোক- 

* পূর্বের উল্লিধিত হইয়াছে, 'ন্াসান্তাল ধিষেটার? হইতে গিরিশচন্র চলিযা আমিবার পর প্রভাপ- 
টা জহ্রী, কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার করিয়া! থিয়েটার চালাইতে থাকেন। কেদারবাবু- 

বিরচিত 'হত্রভঙ্' (ছুর্ব্যোধনের উরুতঙ্গ ) নাটক এবং তৎ-কর্তৃক নাটকাকারে পরিবপ্তিত বঞ্চিমচন্দ্রের 

£আননদমঠ, এইসমযনে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। তাহার পর প্রতাপচাদবাবুর নিকট 

হইতে খিগ়্েটার ভাড়া লইয়া অনেকেই অনেক নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সপ্রসিদ্ধ 
অভিনেতা! পণ্ডিত গ্রহরিভূষণ ভট্টাচার্ধা মহাশযের 'কুমারদ্তব* নাটক বিশেষ উল্লেখযোগ্য 

র্দাসবাব্ কর্তৃক চমকপ্রদ হুদার দৃণ্তপটাদি সংযোজনে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে নাটকথানির স্থখ্যাতি 

হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে ভূবনমোহদবাবৃর মা$়্বিযোগ (১৮৮৪ জী) হইলে তিনি পুনরায় 

াহার স্ত্রীর নামে এ বাটা কিনিয়া। লন এবং কেদারনাধবাবুকেই তাহার থিয়েটারের ম্যানেজার 

কাখেম। এইসমযে যে কয়েকথানি নাটক অভিনীত হয়, তন্মধ্যে কেদারবার্ কর্তৃক নাটকাকারে 

পরিথপ্তিত কৰীল্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বউঠাকুরানীর হাট, খুব জমিয়াছিল। প্রবীণ অভিনেত! দ্ব্সীয় 

রাধামাধব কর বনস্ত রাষেব ভূমিক1 গ্রহণ করিয়! হুমধুর সঙ্গীতে দর্শকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন । 

অতঃপর তুধমমোহনবারুর দেনার দায়ে পুনরায় ধিয়েটার নিলামে উঠে এবং (টার থিয়েটারের 

দ্বত্বাধি কারিগণ তাহ। কিনিয়! লইঃ! বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলেন। 
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সাীগ বিভৃষিতভ করিলেন। বলা বাছলা, ঘষে সময়ে কলিকাতায় ইলেকট্রিক 
লাইটের এন্সপ প্রচলন ছিল না। ৮ই অক্টোবর (১৮৮৭ পরী ) মহাসমারোহে 'এমাবেন্ড 
থিয়েট|রে' “পাগুৰ নির্বাসন' প্রথমাভিনীত হয়। স্থপ্রসিদ্ধ শিল্পী জহরলাল ধর এবং 
শীযুক্ত শশীভূষণ দে-সম্পাদিত উৎকৃষ্ট দৃষ্টপট এবং বহুমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ, 
বিছ্যাতালোকে প্রতিকলিত হইয়া দর্শকমগ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। 

কিন্ত দুই মান যাইতে না-যাইতে গোপাললালবাবু গিরিশচন্দ্রের অভাব বোধ 
করিতে লাগিলেন। এত টাকা ঢালিলেন, কিন্তু থিয়েটার তেমন জমিল কই? 
গোপালবাবুকে অনেকেই বলিতে লাগিলেন, “মহাশয়, থিয়েটারে যদি ফুল ফুটাইতে 
চান-গিরিশবাবুকে লইয়া আহ্থন, এ ষে আপনার শিবহীন য হইতেছে ।” 
গোপালবাবু গিরিশচন্ত্রকে তাহার থিয়েটারের ম্যানেঞ্জার করিব।র নিম্মিত্ত তৎপর 
হইলেন । 

হাতিবাগানে '্টার থিয়েটারের নৃতন বাড়ীর নিশ্মাণকাধধ্য তখন প্রায় শেষ হইয়া 
আসিয়াছে । যে টাক। তাহারা গোপালবাবুর কাছে পাইয়াছিলেন, তাহ! জমী 
কিনিতেই গিয়া ছিল, পরে স্বত্বাধিকারিগণ নিজ-নিজ চেষ্টায় যে টাকা আনিয়াছিলেন, 
তাহা হইতেই বাটা নিম্মিত হইতেছিল, এক্ষণে সে টাক।ও ফুরাইয়! গিয়াছে, টাকার 
এক্ষণে বড়ই টানাটানি । গিরিশচন্দ্রের উৎসাহ ও ভরসা পাইয়া এবং ওাহাকেই 
অবলম্বন করিয়! "টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ খণগ্রস্ত হইয়! নৃতন বাড়ী নিম্মাণে 
প্রবৃত্ত হইযাছেন, এক্ষণে এই সঙ্কটাবস্থায় তাহাদিগকে ফেলিয়! তিনি যান কি করিয়া? 
গিরিশচন্দ্র গোপালবাবুর প্রেরিত লোককে “এমারেন্ড খিযেটারে' যোগদানে তাহার 
অসম্মতি জানাইলেন। গোপালবাবুও ছাড়িবার পাত্র নছেন, তিনি নগদ কুড়ি হাজ৷র 
টাকা বোনাস এবং মানিক ৩৫০২ টাক। করিয়া বেতন দিবার প্রস্তাব করিয়া পুনরায় 
লোক পাঠাইলেন। 

এই প্রস্তাবে গিরিশচন্দ্র ভাবিলেন, “গোপালবাবু বোনাসম্বরূপ তাহাকে কুড়ি 
হাজার টাকা দিতে চাহিতেছেন, সেই অর্থে তাহার গ্টার থিঘেটারে'র প্রিয় শিশ্তদের 
অর্থাভাব ঘুচিয়া নির্ধ্ি্বে রঙ্গালয় নির্মাণ সম্পন্ন হইবে । তাহার শিক্ষাতে তাহ।রা 
কাধ্যক্ষম হইয়াছে- চালাইতেও পারিবে । কিন্তু না ষাইলে গোপালবাবুর 
কোপে পড়িতে হয়।” ট্গাপালবাবু পরম্পরায় প্রকাশ করিতেছিলেন যে, “গিরিশবাবু 
কুড়ি হাজার টাক! লইয়া, “এমারেন্ড থিয়েটারের ম্যানেজার হন -ভাল, নচেং তিনি 
এ কুড়ি হাজার টাক! বায় করিয়া! “টার থিয়েটারে'র সমন্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী 
ভাঙ্গাইয়। লইবেন।” এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া গিরিশচন্দ্র গোপালবাবুর নিকট ২* হাজার 
টাঁক। বোনাস ও ৩৫০. টাকা মাসিক বেতনে, পাচ বংসরের এগ্রিমেন্টে আবদ্ধ হইয়া 
'এমারেন্ড থিয়েটারে? প্রবেশ করিলেন । শিশ্ত-বৎসল গিরিশচন্দ্র উক্ত কুড়ি হাজার 
টাকা হইতে যোল হাজার টাকা শিশ্বদের নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া, রঙ্গালয় নিশ্মাণের 
ব্যয় সঙ্কুলান করেন এবং হ্বত্বাধিক(রিগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলেন, “তোমরা 
ভত্রসন্তান, নান! প্রোপ্রাইটার কর্তৃক লাছিত হইয়া, এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাধীন 
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হইলে? আমার অনুয্লোধ, যে সকল ভদ্রসন্তান তোমাদের ক্জাশ্রয় গ্রহণ করিবে, 
তাহার! যেন কখন কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়।” 

পুচ 

«এমারেন্ড থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের 'পূর্ণচন্দ্র' এবং “বিষাদ নামে ছুইখানি নাটক 
অভিনীত হয়। দুইখানি নাটকই আজি পর্ধ্যস্ত নাট্যামোদিগণের নিকট পরম 
আদরের জিনিষ হুইয়৷ রহিয়াছে । 'পূর্ণচন্ত্র নাটক ৫ই চৈত্র (১২৯৪ সাল) প্রথম 
অভিনীত হয়। অভিনয় আরম্ত হইবার পুর্বে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী গোপাললাল- 
বাবুর উক্তি ও তীহার স্বাক্ষরিত একটী কবিত৷ মহেন্দ্রলাল বস্থ কর্তৃক পঠিত হয়। 
কবিতাটা গিরিশচন্দ্রের রচিত । যথা- 

“সধ্[লিত বাসনায়, মত্ত মন সদ! ধায়, 
বারণ ন। মানে হায় প্রমত্ত বারণ ! 

অবহেলি প্রতিবাদ, যখন য| উঠে সাধ, 
আশার ছলনে ভূলি, করি আম্বাদন । 

আছে যার ধন জন, রসহীন সে জীবন - 
€েমের কাঙ্গালী কেবা তার সম হায! 

বিসর্জন প্রেম-আশে, ত্বর্আশে সবে আসে, 
বিড়ম্বনা! -বুঝিবে কি অন্ধ সে ঈর্ষায় ! 

গুতারণাপুর্ণ হাণি, নহি আর অভিলাষী, 
পরিতপ্ত- তিক্ত বোধ হয় সমুদয়; 

বিমল কবিস্ব রসে অন্তর আনন্দে রসে, 
বস-বনে রঙ্গালয করেছি আশ্রয। 

দেখায়ে প্রাণের ছবি, ভাবে ভোর গায় কবি; 
প্রণ খুলি ধরি তুলি চিত্রে চিত্রকব। 

ভাঙ্গিয়া কালের দ্বার, প্রকাশে হার, 
হাওয়ায় নৃতন হত্টি করে নটবব। 

উচ্চ সাধ অপরাধ, লোকে দেয় অপবাদ, 
পবিহাসে মন্দ ভাষে নিন্দক কুজন; 

কেহ কত বলে ছলে, এত অর্থ গেল জলে, 
বোধহ্ীন যুবা - শীঘ্র হইবে পতন ! 

কেহ কয় অভিনয়, নির্দে/ষ তেমন নয়, 
অজ্ঞ যেই- বিজ্ঞ সাজে, বোঝে কি কথায় ? 

ক্রমে ফুলকলি হাসে, পদ্মে মধু ক্রমে আসে, 
শশধর পূর্ণকায় কলায় কলায় ! 
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গঞ্নায় নাহি ভরি, কুচ্ছ কথা তুচ্ছ করি, 

নৰ রসে ভামে দীন-এই আকিঞ্চন, 
নরত্ব বিহীন দীন যেই জন বসহীন,-_ 

কাব্যরমে তারও ধেন ম্গ্র রহে মন। 

শ্রগেপাললাল শীল, প্রোপ্রাইটার ॥” 
ই নাটকের প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : - 

শ/লিবহন মহেন্দ্রলাল বস্ু। 
পূরণচন্জ্ গোলাপন্থন্দরী (স্থকুমারী দত্ত )। 
দামোদর মতিলাল স্থর । 
সেবাদাস পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূৃষণ ভট্টাচাধধ্য। 
জু (চামার) শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
গোরক্ষনথ ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাস্থবাঁবু )। 
ইচ্ছা ক্ষেত্রমণি। 
লুনা শ্রীমতী বনবিহ্বারিণী। 
শারি কুহ্ছমকুমারী (হাড়কাট। গলির )। 
স্থন্দরা কিরণশশী (ছোট রাণী)। ইত্যাদি। 
সঙ্গীতাচাধ্য শশীভূষণ কর্মকার । 
রঙ্গভূমি-সজ্দাকর ধর্মদাস সুর ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে। 

গিরিশচন্দ্রের জীবনই আধান্মিকতাপূর্ণ। যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল অবস্থাতেও আমরা 
তাহাকে মুমুযূর সেবা করিতে দেখিয়াছি এবং ভগবংকপালাঙের নিমিত্ত তাহার 
আন্তরিক ব্যাকুলতার পরিচয পাইয়াছি। পরমহুংসদেবের আশ্রযলাভ করিবার 
পৃর্ণবেও তিনি যে সকল নাটক লিখিয়াছিলেন, সে সকল নাটকের স্থানে-স্থানে তাহার 
স্বভাবজাত আধ্যাত্মিক ভাবের স্ফ্রণও লক্ষিত হয়। প্রথম-প্রথম সাক্ষাতের পর 
শ্রীরামরুষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “তোমার হদয়-আকাশে অরুণোদয় হয়েছে, 
নইলে কি “চতন্তলীল।' লিখতে পরো, শীগগির জ্ঞান-হর্যা প্রকাশ পাবে।” যাহাই 

হউক ঠাকুরের কূপালাভ করিবার পর 'বুদ্ধদেব', “বিদ্বমঙ্গল', ও “ৰপ-সনাতন' নাটকে 
গিরিশচন্দ্রের আধ্যাক্সিক ভাব বিশেষরূপ বিকশিত হইয়াছিল। তাহ।ব পর 'পূর্ণচন্র' 
নাটক হুইতে তাহার সুক্ম আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিরূপ খুলিয়া গিয়াছিল, ধাহারা তাহার 
এনসীরাম, জনা, 'করমেতিবাঈ', 'কালাপাহাড়”, 'পাগুব-গৌরব” 'ভ্রাস্তি', “শঙ্করাচার্যয” 
প্রভৃতি নাটকগুলি মনোষে।গের সহিত প1ঠ করিয়াছেন, তাহাদিগকে আর বিশেষ 
করিয়া বুঝাইতে হইবে না । 

“ঈশ্বর মঙ্গলময়, শিক্ষার নিমিত্ত তিনি মানবকে ছুঃখ দেন, অসংশয় চিত্তে 
ভগবানে বিশ্বাস রাখো” _ গিরিশচন্দ্র 'পূর্ণচন্্র' নাটকে এই শিক্ষাগ্রদান করিয়াছেন । 
নাটকের অভিনয় সর্ববাঙ্গহুন্দর হুইয়াছিল, সংবাদপত্র ও শিক্ষিত সমাজে ইহার যথেষ্ট 
হধ্াতি বাছির হুইয়াছিল। দামোদর, ইচ্ছা! ও পূর্ণচন্দ্রের ভূমিকাভিনয়ে মতিলাল 
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হুর, ক্ষেঅমগি ও গোলাপনুন্দরী অদ্ভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এই নাটকের 
অভিনয় দর্শনে স্থপ্রসিদ্ধ 'রেজ এণ্ড পাইয়ৎ পত্রের গ্রতিভাশালী সম্পাদক খ্ব্ীয় শুট 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন, “এক 'পূর্নচন্দ্রে' গোপালধাবুর বিশ হাজার টাকার 
উপর আদায় হইয়াছে । 

বিষাদ, 

২১শে আশ্বিন (১২৯৫ সাল) 'এযারেন্ড থিয়েটারে" গিরিশচন্দ্রের “বিষাদ' নাটক 

প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :- 
অলর্ক মহেন্দ্রলাল বন্থু। 

মাধব মতিলাল সুর । 

শিবরাম ও দূত পণ্ডিত শ্রীঘুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য । 
জিৎসিং থগেন্দ্রনাথ সরকার । 

ফকিরত্র যুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস 
চট্টোপাধ্যায় ( দান্থবাবু) 
ও যাদবচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 

চোরগণ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুমুদনাথ সরকার 
ও ক্ষীরোদচন্ত্র পলশ্রী। 

দাড়ী দাহব।বু [ঠাকুরদাল চট্টোপাধ্যায় ]। 
সরত্বতী (বিষাদ ) কুম্থমকুমারী ( হাড়কাটা গলির )। 
উজ্জ্বল! কিরণশশী (ছোট রাণী )। 

সোহাগী ক্ষেজ্রমণি। 
রাজমাত। হরিমতী ( গুল্ফন)। ইত্যাদি । 
সঙ্গীত-শিক্ষক মোহিতমোহন গোস্বামী ও 

শ্রীযুক্ত পূরণচন্ত্র ঘোষ। 
রজ্ভূমি-সজ্জাকর ধশ্মদাস স্থুর ও শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে। 

লরম্বতী (বিষাদ) চরিত্র গিরিশচন্ত্রের একটি অপূর্ব স্থষ্টি। স্বামী বেশ্যানক্ত - 

বেস্তাগৃহেই থাকেন। সরম্বতী পতিসেবায় জীবন উৎসর্গ করিষ1 বালকের ছদ্পবেশ 
ধারণ করিলেন এবং “বিষাদ' নাম গ্রহণ করিয়া বেশ্তার দামত্ব হ্বীকার করিলেন। 

'নববিভাকরে, প্রকাশিত হয়, “হিন্দু-রমণীর পতির কল্যাণে আক্মবিসর্জন বিরল নহে। 

কিন্তু পত্থীভাব বিস্ৃত হুইয়া, পতি প্রস্থ বুঝিয়া - তদগতা-প্রাণা হইয়া দাসীর স্তায় 
থাকিতে মাত্র এই সরহ্তীকে দেখিলাম । গিরিশবাঝুর এটা একটা স্যাী।” 

ব্ষবাসী'তে বাহির হয়, “লোকশিক্ষার জন্তই অভিনয়ের স্থাষ্টি। বিষাদে এ লোঁক- 

শিক্ষা প্রচুর চেষ্টা আছে। ক্কুনিপুণ অভিনেতা! এবং অভিনেত্রীগণের অভিনমচা হুধ্যে 
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এ চেষ্টা রঙ্গমঞ্চে আরও প্রন্ফুটিত হইতেছে । যঙ্গতিসম্পর যুবক লঙগদোষে কুলটার 
কৌশলে পড়িয়া কেমন করিয়া সর্বস্বান্ত হয়, আপনার বংশমাহাঞ্খ্য নষ্ট করে, নীচাদপি 
নীচ হইয়া পণডবৎ হইয়া পড়ে - গিরিশবাবুর জেখনী-কৌশলে এ পাপচিত্র অতি উজ্দল 
বর্ণে “বিষাদে চিত্রিত হইয়াছে । একদিকে যেমন এই নারকীয় দৃশ্ঠ, অপরদিকে 
তেমনই পুণ্যাত্া সতীর পবিভ্র পতিভক্তি। স্বামী ক্রমে-ক্রমে যতই পাপপক্কে 
ডুবিতেছেন, সতীর পতিভক্তি ততই হ্র্ণাক্ষরে প্রতিডাত হইতেছে । কফেষন করিয়! 
পতিভত্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া স্বামীর দোষসমূহ উপেক্ষা কবিয়া নির্কিশেষে 
স্বামীপৃূজ করিতে হয়, ত্বামীর ভন্য কেমন করিয়া স্বার্থত্যাগ করিতে হয়, আত্মবলি 
দিতে হয়, বিষাদে এ চিত্র অতি স্থন্দবরূপে চিত্রিত হইয়াছে । বিসদৃশ এই চিহয়ের 
সমাবেশে বিষাদ” বডই মনোহব হইয়াছে । চরিত্্-চিত্তরে অতিরঞচনের দেখি কেহ-কেহ 
দিয়া থাকেন, আমরা! কিন্তু রঙ্গম্চে বিষাদের অভিনয দেখিয়! রচয়িতা কবির মহত্বই 
উপলব্ধি করিলাঘ।” ইত্যা্দি। 

মাধব চরিত্র গিরিশচন্দ্রের একটী অভিনব স্থত্ি। মাধবের উদ্দেস্টট সং কিন্ত মন্দ 
কাধ বারা সেই সৎ উদ্গেশ্সাধন করিতে গিয়া, মাধব শুধু নিজে ঠকে নাই, অলর্ক ও 
বিষাদের সর্ধবনাশ কবিয়াছিল। «বিষাদ' নাটকের গানগুলি অতুলনীয়। "আমর! 
চাররকমের চার বিরহিনী”, “চাও চাও মুখ ঢেকো! না”, “প্রেমেব এই মানা” “বিরহ 
বরং ভাল এক রকমে কেটে যায়” প্রভৃতি গানগুলি অতি প্রসিদ্ধ । 

“ছুখিযা” নাম দিযা এলাহাবাদ হইতে “বিষাদ নাটকের একখানি হিন্দি অন্থবাদ 
বাহির হইয়াছিল। 

“এমারেন্ডে র সম্বন্ধ ত্যাগ 

ছুই বৎসর পর গোপাললালবাবুর সখ মিটিয়া৷ গেলে তিনি “এমারেন্ড থিয়েটার' 
সতিলাল স্থর, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র ঘোষ, পত্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং ব্রজলাল মিত্র- 
এই চাবিজনকে ভাড়া দিলেন। এই স্থলে গিরিশচন্দ্রের সহিত গোপালবাবুর কাধ্য- 
সম্বন্ধ ফুরইল। তিনি পুনরায় কর্ণওয়াঁলিস্ দ্্রীটে প্রতিষ্ঠিত গার থিয়েটারে আসিয়! 
ষ্যানেজারের পদ গ্রহণ করিজ্নে। 
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ষড়ন্রংশ পরিচ্ছেদ 

দিতীয়। পত্বী-বিয়োগ, গণিত-চর্চা, 'নিসীরাম" অভিনয়। "টারে' যোগদান 

£এমারেজ্ড থিয়েটারে' কার্ধ্যকালীন গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের পত্রী ইহলোক 
ত্যাগ করেন। উহার গর্ভে দুইটা কন্ত! এবং একটা পুত্রসন্তান হইয়াছিল। প্রথম কন্তা 
রাধারাণী যেরূপ হুন্দরী, সেইরূপ ন্মেহশীলা! ছিল) বাটার কেহই তাহাকে নয়নের 
অন্তরাল করিয়। থাকিতে পারিত না। কিন্তু ছুইটী কন্তাই জননীর জীবদ্দশার তিন 
বসর বয়ক্রমেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শেষে একটা পুত্র প্রসব করিবার পর প্রস্থৃতি 
কঠিন পীড়া আক্রান্তা হন। বহু চিকিৎসাঘ যখন কোনও ফললাভ হুইল না, এবং 
চিকিৎদকগণ জীবনের আশ! পরিত্যাগ করিলেন, তখন আম্মীয়-স্বজনগণ গিরিশচন্্রকে 
বলিলেন, “ইহাকে গঙ্গাতীরস্থিত কোনও এক বাটীতে লইয়া গিষা রাখিতে পারিলে, 
গঙ্গার হাওয়া লাগিয়া রোগের উপশম হইলেও হইতে পারে ।” গিরিশচন্দ্রের সম্মতি 
পাইয়া ইহারা গঙ্গার উপর শ্থার রাজ! রাধাকান্ত দেবের মুমুযু-নিকেতনে রোগীকে 
লইয়া! যান। 

তিন-চারিধিন তথায় বাস করিবার পর গিরিশচগ্দ্রের ভ্রাতা অভুলকুষ্ণ ঘোষ তাহার 
পরমাম্ীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়কে বলিলেন, “দেখ, মেজদ! মন থেকে মেজে। 
বৌকে বিদায় দিচ্ছে না ব'লে গর এই ভোগ। দেবেন, তুমি বই আর কেউ পারবে 
না, যদি মেজদার ছুটী পায়ের ধূলো৷ এনে দিতে পার, তাহ'লে রোগী যন্ত্রণামুক্ত হয়। 
একবার ভাই চেষ্টা ক'রে দেখ।” দ্েবেন্ত্রবাবু বাটা আসিতেই গিরিশচন্দ্র বলিলেন, 
“কিরূপ অবস্থা?” দেবেজ্্রবাবু বলিলেন, “অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, মৃত্যুমূখে, সত্য 
হইতেছে না, তাকে আর আটকে রাখা উচিত নয়। অন্ততঃ আমরা আর সে যন্ত্রণা 
দেখতে পারবো না।” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “তাহ'লে ছেড়ে দিই?” দেবেজ্জ্বাবু 
এক টুকরা কাগজে কিছু ধূলা সংগ্রহ করিয়া তাহার পায়ে ঠেকাইয়। গঙ্গাতীরে লইয়া 
গেলেন এবং মুযুযুর মাথায় দ্িবামাত্র অন্ততঃ বিংশতিজন দর্শকের সমক্ষে তাহার 
প্রাপবাযু (১২৯৫ সাল, ১২ই পৌষ, বুধবার প্রাতে ) অনস্তে লয় হইল। 

এই পত্বীর জীবিতাবস্থায় গিরিশচন্দ্র অদ্বিতীয় নট, নাট্যকার এবং নাট্যাচার্ধয 
বলিয়। স্থগ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গুরুলাভ, যশঃলাভ এবং অর্থমমাগমে এইসময়ে ইনি 
পরম শান্তিতে কাটাইয়াছিণেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, “এই পত্বী হইতেই তাহার 

, সর্বব সৌভাগোর স্ুচন1!।* যাহাই হউক, পত্বী-বিয়োগের পরে গিরিশচন্ত্র পরমহংস- 
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দেবকে বকল্ম! গ্রদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেন । তিনি তাহার পাপ-পুণ্য, সুখ-হুঃখ 
সমস্তই পরমহংসদেবকে অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই দারুণ শোক নীরবে সহ্ করা ভিন্ 
ভাহার আর অন্ত উপায় নাই। তবে সাত্বনার কথ এই, পুত্রটী অতি হুলক্ষণযুক্ত 
হইয়াছিল। গিরিশচন্্র শ্রীরামক্চদেবকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার ছেলে হও, 
আমি সাধ মিটাইয়া। তোমার সেবা করিব ।” এক্ষণে তাহার দৃঢ় প্রভীতি জন্মিল, 
নিশ্চয় ঠাকুর তাহার পুত্রূপে আসিয়াছেন 1 গিবিশচন্ত্র পরম যত্বে এই মাতৃহার। 
শিশুটীকে' লালন-প|লন করিতে লাগিলেন। এই পুত্রের অদ্ভূত চরিত্র যখসময়ে 
প্রাঠকগণ জাত হইবেন । 

গণিতচর্চ। 

নি্দাকণ মানমিক চাঞ্চল্য দূর করিবার নিমিত্ত এইসময়ে তিনি গণিতশাস্তের 
আলোচনা করিতে আরন্ত করেন। তিনি বলিতেন, “অঙ্কবিষ্যার অগ্শীলনে মতি 
স্থির হয়।” তং-প্রণীত 'নল-দময়স্তী” নাটকে খতুপর্ণ নলকে গণনা-বিষ্তা। দিবার সময় 
বলিতেছেন : 

প্থতৃপর্ন। চিত্তস্থ্্য এ বিদ্যার মূল ।” 
নল-দময়ন্তী' চর্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাস্ক। 

শ্ধাম্পদ শ্রাযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘে|ষ (দ্ানিবাবু) মহাশনেব মুখে শুনিয়াছি, এইসময়ে 
কতকগুলি গণিতগ্রন্থ লইয়া তিনি সমস্ত দিন শ্লেট-পেন্শিল লইয়। বালকের ন্যাষ অস্ক 
কসিতেন ও মুছিয়া ফেলিতেন। 

“নসীরাম: 

গিরিশচন্দ্র-প্রণীত “নশীরাম' নাটক লইয়' ১৩ই জোষ্ঠ ১২৯৫ সাল (২«শে মে 
১৮৮৮ গ্রী) ফুলদোলের দিন হাতিবাগনে গ্টার থিছ্লেটার* মহাসমারোহে প্রথম খোল! 

হয়। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে 'এমারেন্ড থিয়েটারে" কার্য করিতেছিলেন। এ নিমিত্ত 
'নসীরাম' নাটকে তাহার নাম প্রকাশিত না হইয়া 'সেবক-প্রণীত' বলিয়া বিজ্ঞা।পত 
হইয়াছিল। শুনিয়াছি, গিরিশচন্ত্র পূর্বে '্ীর থিয়েট|রে'র জন্য 'পূর্ণচন্দ্র নাটকখানি 
লিখিয়া দিয়াছিলেন; কিস্তু “এমারেন্ড থিয়েটারে, যোগদান করিয়। দেখিলেন, থিয়েটারে 
নুতন নাটকের বিশেষ প্রয়োজন, এবং স্বত্বাধিকারী গোপাললালবাবুও নৃতন নাটকের 
জন্ত বড়ই ব্যাস্ত হইয়! পড়িয়াছেন। গিরিশচন্দ্র '্টার থিয়েটারে'র হ্বত্বাধিকারিগণের 
নিকট হইতে 'পূর্ণচন্দ্র নাটকের পাগুলিপি লইয়া 'এমারেন্ড থিয়েটারে? প্রদান বরেন 
এবং সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুত হন, তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ের নিমিত্ত একখানি নূতন 
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সঃ 

নাটক লিখিয়া দিখেন। 
চৈতন্তলীলা' অভিনয়ে অভাবনীয় ককৃতকার্ধ)।ত| লাভ করায়, গ্টার খিয়েটাক়ে'র' 

স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্জকে হুরিভক্তিপুর্ণ একথানি নাটক লিখিবার নিমিত্ত অন্গয়োধ, 
করেন। গিরিশচন্্র তাহাদের অ্রোধে পরমহংসদেবের ভাব গ্রহণে ভগবন্ধাকামূলফ 
এই 'নসারাম' নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। 

ন[টকাভিনয়ের পূর্বে গিরিশচন্ত্রবিরচিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবনা-ক বিতাটা* 
নাট্য|চাধ্য শ্রীযুক্ত অম্বতলাল বস্থ মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়। 

“হে সজ্জন, পদে নিবেদন - 
নির্বাসিত মনোছুঃখে, বঞ্চিলাম অধো মুখে 

বঞ্চিত বাঞ্িত তব চরণ বন্দন। 
যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ - 

আজি পুনঃ পূর্ণ অ।কিঞ্চন 
স্বাগত সুজন ! 

করে দাস- করুণ! প্রয়াম, 

রস-বশে গুণাকর, ভুল” দোষ-- গুণ ধর' - 

তব পুজা আশৈশব উচ্চ অভিলাষ! 
পারি হারি না বুঝি আভা, 

হর্য সনেদ্বন্দ করেআাস 

পূরিবে কি আশ? 

অভিনয় ইতিহাম কয়- 

দেশ ভেদে নান। মত, যে জাতি যে রসে রত, 
আদি, হান্য, বীভৎস, শোণিত কোথা বয়, 

হিন্দু-প্রাণ কোমলতাময়, 
ধন্ম-প্রাণ শ্রেষ্ঠ পরিচয়, টনি 

ধন্ম_ রঙ্গালয় !” 
গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : - 

নসীরাম শ্ীধুক্ত অমৃতলল বস্থ। 
যোগেশনাথ শ্রীযুক্ত উপেন্দরনাথ মিত্র । 
অনাঁথনাখ অমুতলাল মিত্র। 
কাপালিক অঘোরনাথ পাঠক । 
শড়ুনাখ হেলবাবু [অমৃত্লাল মুখোপাধ্যায়] ৮ 

+ হুথক্ প্রযুক্ত ললিতমোহন ঘোষাঙ মহাশয়ের সৌজন্তে কবিতাটি প্রাণ হঈয়াছি। 
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স্ৃতনাখ - স্্রীযুক্ত কাঈীনাথ চট পাধ্যান়্। 
পাহাড়িয়! বালক শ্রীদতী ভারাস্ন্বরী ।* 

॥ বিরজা কাদদ্বিনী। 
মাধুলী হরিমতা। 
মোনা গ্জামণি। ইত্যাছি। 
শিক্ষক শ্রযুক্ত অযৃত্লাল বস্থ। 
সঙ্গীতাচার্যা রামতারণ সান্ন্যাল। 
হৃত্য-শিক্ষক যুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধায়। 
রঙ্গভূমি-সঙ্জাকর দাস্ছচরণ নিয়োগী | , 

নৃতন রঙ্গমঞ্চে নব উদ্যমে অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ যথাস।ধ্যমত অভিনয় করিলেও 
নসীরাম' সর্বসাধারণেব মনোহরণে সমর্থ হয় নাই। নাটযাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতল।ল বন্থ্ 
মহাশয় বলেন, “চিন্তাশীল দর্শকের] “নলীরাম' খুব লইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ দর্শক 
সেববপ ভাবগ্রহণ কবিতে পাবে নাই। কারণ ভগবান শ্রীরামকুষ্ণদেবেব ভাবকে মৃত্তি- 
মন্ত করিয়া 'নসীরাম' চরিত্র গঠিত। সে সময়ে পবমহংসদেবেব বাণী সাধারণ-মধ্যে 
ততটা প্রচাবিত হয় নাই, বোধহয়, এই ভাবগ্রহণে অক্ষমতাই ইহা প্রধান কারণ। 
ক্রমে পবমহংসদেব সম্বন্ধে নানারপ গ্রন্থ প্রচারিত হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পরে 
“বীর থিয়েটবে? পুনরায় যখন “নসীরাম” অভিনয় করিয়াছিলাম, সে সময় “নসীরাম' খুব 
জমিয়াভিল। এই নাটকের গানগুলির, বিশেষত: সোনার গানের তুলনা হয় না। 
গিরিশবাবুব কি রাধকৃষ্খবিষয়ক, কি শ্ঠ/মাবিষয়ক গান মহাজন-পদ/বলীর পরেই 
উল্লেখযোগ্য ৮ 

ছ্টাব থিষেটার' ব্যতীত 'ক্লাসিক', 'মিনার্ভা' ও "আর্ট থিয়েটারে'ও 'নসীরাম' 
অভিনীত হইয়াছিল। নসীরাম ও সোনা গিরিশচন্দ্র অপূর্ব স্তর, দর্শকগণ ইহাদের 
অপূর্ব ভাবে অপূর্ব আনন্দলাঁভ করিতেন। 

কামের ছুর্দিমনীয় ও বীভৎস প্রভাব এই নাটকের জীবন। ইহাতে যে নাটকীয় 
স্থান (৫:8109010 510896100) আছে, বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে তাহ! অতি বিরল। 

একমাত্র “ওেলো'র সঙ্গে তাহার তুলনা হইতে পারে। অকৃত্রিম ভালবাসা স্বার্থের 
ষড়যন্ত্রে ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হুইয়। যে কিরূপে ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যাঁয়, এ নাটকে 
তাহার অতিমর্শম্পর্শা চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে । তবে দেশভেদে রুচিভেদে নাটকের গতি 
ভিন্নরূপ হয়, “ওখেলো' নাটকের পরিণাম নিবিড় তিষিরাচ্ছন্ন, এ নাটকের পরিণাম - 
ভক্তির আলোকময় চিত্রে সমুজ্জবল। 

* প্রতিভাময়ী অভ্িদেত্রী শ্রীমতী তারাহুল্গরী এই পাহাভিযা বালকের তৃদিকায় একটামাতর 
বখ। (০ওরে হরি বঙ্গ, নইলে কথ! কি কইবে না' ) লইযা রঙ্গষঞ্চে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ! হম। 
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'্টারে' গিরিশচন্ত্ 

মসীরাম' নাটকের পর 'ই!র থিয়েটারে" শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ কতৃক নাটক্লাকারে 
পরিবর্তিত দ্বর্গীয় ত।রকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-প্রণীত 'দ্বর্ণলতা' উপন্তাস 'দরলা' নাম দিয়া! 
অভিনীত হয়। করুণ ও হাম্তরসের গ্রবল সন্মিলনে বাঙ্গালীর ঘরের নিখুত ছবি 
দেখাইয়া “সরলা” আবালবৃদ্ধবণিতার নিকট সমাদৃত হুইয়াছিল। তংপরে অমৃতলাল 
বাবু-বিরচিত “তাজ্জব ব্যাপার' নামে একখানি সামাজিক নক্সা অভিনীত হয়। নক্কা- 
খানি যেরূপ নৃতনত্বপূর্ণ হইয়াছিল, সেইরূপ দর্শক মণ্ডল্লীকে মাতাইয়াছিল। 

“তাজ্জব ব্যাপার' অভিনযক!লে গিরিশচন্দ্র টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া 
পুনরায় ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ের 
নাম “ম্যানেজার” বলিয়া! বিজ্ঞাপিত হইত । 

$ প্রফুল্ল? 

'সরলা' অভিনয়ে নাট্যামোদ্িগণের সামাজিক নাটকের দ্দিকে প্রবল আগ্রহ দেখিয়া 

এবং স্বত্বাধিকারিগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়! গিরিশচন্দ্র 'গ্রফুল্প নাটক প্রণয়ন করেন। পত্বী- 
বিয়োগজনিত শোকা্রি তখনও তাহার অন্তঃস্থল দগ্ধ করিতেছিল, সেই অগ্রিখিখার্ই 

বোখহয় এক কণা “আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল ! 
১৬ই বৈশাখ (১২৯১ সাল) '&ার থিয়েটারে" গিরিখচন্দ্রের 'প্রফুল্প সামাজিক নাটক 

প্রথম অঠিনীত হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ :_ 
যোগেশ অম্তলাল মিত্র । 

রমেশ শ্রীযুক্ত অম্তলাল বন্থ। 
নরেশ শযুক্ত কাঈ'নাথ চট্টোপাধ্যায। 
যাদব শ্রীমতী তারা স্মন্দরী । 
পীতান্বর মহেন্্নাথ চৌধুরী । 
কাঙালীচরণ হ্যামাচরণ কু । 
শিবনাথ রাণুবাবু | ধরৎ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] | 
মদন ঘোষ ও ১ম ব্যাপারী নীলমাধব চক্রবর্তী । 
ভজহরি বেলবাবু [ অস্বৃতলাল মুখোপাধ্যায় ] 
অনাঃ ম্যাজিষ্ট্রেট রামতারণ সাল্ন্যাল। 
ব্যাঙের ঘাযান ও জমাদ[র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র। 
ইন্সপেক্টর প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 
ইন্টারপ্রেটার ও জেল ভাক্তার বিনে।দবিহারী মোম (পদবাবু)। 
২য় ব্যাপারী ও টারনূকি অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 

৪২ 



গুড়ি ' শঈভূষণ চট্টোপাধ্যায় । 
ডাক্তার নীলমণি ঘোষ। 
জনৈক লোক অঘেররনাথ পাঠক । 
উমাহ্থন্মরী গঙ্গামণি। 
জাননা কিরণবালা । 

প্রফু্ন ভূষণকুমারী। 
জগমণি টুন্নামণি। 

বাড়ীওয়ালী শ্রীমতী জগত্বা“বনী। 
ইতর স্ত্রীলোক (মাভালনী) শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
খেমটাওয়ালীদ্বয় প্রমদান্ন্দরী 9 কুহুমকুমারী 

( খোড়া)। ইত্যাদি। 
অনেকের ধারণ! ছিল, 'সরলা”র পর পুনরায় সামাজিক নাটক জমান বড়ই কঠিন 

হইবে। কিন্তু 'প্রফুল্প' নাটকেব রচনা-নৈপুণ্য এবং হাদয়ভেদী অভিনয় দর্শনে তাহাদের সে 
ধাবণা দুব হইয়াছিল। স্থরার মোহিনীশক্তি এবং অমোঘ আকর্ষণ এই নাটকের মূল 
ভিত্তি। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ভুক্তভোগী হইয়া তৎ-বিরচিত সন্কীতে, খগ্ডকাব্যে এবং 
নাটকীয় চরিত্রের উক্তিতে বহুবার এই মোহিনী মায়াবিনীর অমোঘ অনিবার্ধ্য শক্তির 
প্রভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এ নাটকে তাহা কিরূপ অত্যুজ্জল চিত্রে চিত্রিত হইযাছে 
পাঠকমাত্রেই তাহ অবগত, অধিক বন্লবার প্রয়োজন নাই। 

এই নাটকের সমালোচনা “স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় ধারাবাহিক তিন দিবস বাহির 
হয। এপ সমালোচন। দেশীয় কোনও পুস্তকের এতাঁবৎ ঘটে নাই। স্বর্গীয় অমৃত- 
লাল মিত্র, শ্রীঘুক্ত অমুতনাল বন্থ, বেলবাবু, নীলমাধব চক্রবর্তী প্রভৃতি নাট্যবথিগণ 
যোগেশ, রমেশ, ভঙ্হরি, মদন ঘোষ প্রভৃতির ভূমিক। অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় 
কবিযাছিলেন। অমৃতবাঁবুর রমেশের অভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল। দ্ষাঁ় শ্ামাচরণ 
কু এবং টুম্নামণি কাঙ্গলীচরণ ও জগমণির অভিনয়ে ছুইটি জীবন্ত ছবি দর্শকগণ সম্মুখে 
ধরিয্াছিলেন। কলতঃ নাট্যামোদিগণের নিকট পপ্রুন্ন' পরমসবাদৃত হইয়াছিল, কিন্ত 
ইহার কষেক বৎসর পরে “মিনার্ভ! খিয়েটারে? যে সময়ে প্রফুল্ল পুনরভিনীত হয় এবং 
গিবি ণচন্দ্র ত্বযং যোগেশের তভূমিক1 অভিনয় করেন, সেই সময় হইতেই 'প্রফুন্ন' নাটকের 
বিশেষত্ব সাধারণের চক্ষে ধরা পড়ে ।* “প্রফুন্ন' নাটকের বিচিত্র চরির্রস্থষ্টির বিশ্লেষণ- 

ক উরে? অভিনীত হইবার ছয় বনর পরে *মিনার্ভ| থিয়েটারে? প্্রফুল্প' মাটকাতিনয়ের 

আয্োজন হয়। প্রতিযোগিতায় '্টার'ও এইসময়ে 'প্রফুল্প'র পুনরভিনয় খোষপা করেন। 'উার 
ধিষেটারে'র বিজ্ঞাপনে গিরিশচন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়! লিখিত হুইয়াছিল : 

*ভোমার শিক্ষিত-বিস্ঞ! দেখাব তোমায় ।” 
£মিমার্তর প্রথমে যোগেশের তুমিক! দেওয়! হইয়াছিল ছবিখযাত অভিনেতা বগাঁর মহ্ন্সাল 

বুকে । যহেস্রধাব যোগেশের ভূমিকার রিহারভালও দিয়।ছিলেন। গিরিশচন্ত্র 'টারে, স্বীয় 
খসৃতলাল মিত্রকে যোগেশের ভূমিক! শিক্ষাপ্রন্নান করেদ। “মিষার্ভার় সে ছবি বদলাইয়া দির 
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পূর্বক নান! লমালোচনা নান! লায়হিকপত্রে হইয়া! গিয়াছে । গ্রন্থের কলেবর-বৃদ্ধি ভয়ে 
আময়! চরিঞঅ-সমালোচনায় ক্ষান্ত থাকিয়া সম্পাদক-শ্রে্ঠ, ুপত্ডিত ঈবর্গায় পাঁচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'প্রযুল্প' নাটক সমালোচনার কিয়দংশ উদ্ধাত করিলাম :- 

প্বাঙগালীর গাহস্থ্য জীবনে ছুঃখের যে বিরাট কাল মেঘ সর্বদাই বিভীষিক! 
উৎপাদন করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অপূর্বব লিপিচাতুরীর বলে এই শোকপূর্ণ 
বিয়োগান্ত নাটক রচিত হইয়াছে । আমাদের মনে হয় যে, এমন মন্বভেদী বিয়োগান্ত 
নাটক বাঙ্গাল! ভাষায় বুঝি আ'র নাই। যোগেশের সাজান বাগান শুকাইয়। গেল", 
আব হইল না। পরস্ত পুণ্যেব প্রতিষ্ঠা তো হইল, পাপের দমন তো হইল । সমাজের 
পক্ষে ইহাই লাভ। যে কবি এই সংশিক্ষার প্রচার করিয়াছেন, তিনি সমাজের পৃজ্য। 
কবি গিরিশচন্দ্র নির্দয়ভাবে শে|কের এবং পাপের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন বটে, কিন্ত 
তাহার এ নির্দয়ত। কুলাবের নির্দিয়তার তুল্য । কুম্তকার পাকা ছাড়ি গড়িবার জন্য 
মাটীর ই|ড়িতে ঘন-ঘন আঘ|ত করিয়া থাকে, তখন সে আঘাত দেখিয়া মনে হয়, এ 
কাধ্য বড়ই নির্দমতার কাধ্য । কিন্তু যখন সেই হাড়িতে দেবতার প্রমাদ প্রস্তুত হয়, 
তখন মাটার ংসারে মাটার হাডিও ধন্ত হইয়। যায়। গিরিশবাবুও তেমনই মাহুষের 
সংসারে মান্থষের সমাজকে দেবতার উপভোগ্য করিবার জন্ত নির্গয়ভাবে 'প্রফুল্পে'র 
স্থায় ভীষণ বিয়োগান্ত নাটককে লোকলোচনের গোচর করিয়াছেন। তিনি ধন্য ।* 

('রঙ্গালয়', ৪ঠ1 মাঘ ১৩০৮ সাল।) 

মছেজবাবৃকে নৃতদন্ধূপে পিধাইতে আরস্ভ করেন। পরে সং্গদাযন্থ নকলের অনুরোধে শিবিশচন্ত্রকে 
বাধ্য হইয়। এই ভূমিকা লইতে হইক়্াছিল। তিনি এইসময়ে বলিযাছিলেন, আমাকে আমার 
আপনার বিরুদ্ধে জন্ত্র-প্রয়োগ করিতে হইবে। যোগেশের ভূমিকায় যাহা শিধাইবার, অমৃতকে 
তাহা! শিখাইধাছি। এখন ফি নৃতন ছবি দিব, তাছাই ভাবিতেছি।” 

“উার়ে যেগেশ - অমৃতলাল মিত্র, 'মিনার্ভায় স্বয়ং গিরিশচন্্র - গুয়-শি্ে যুদ্ধ! নাট্যাযোদিগণের' 
মধ্যে একটা মহা! আন্দোলন পড়িয়া! গেল-_সহয় সরগরম হুইযা উঠিল। গিরিশচন্দ্র অতি সৃদ্্তাবে 
অভিনেতৃগণকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক চরিঝটা জীবস্ত করিয়! ফুটাইবার চেফা। 
পাইয়াছিলেন। উতর ধিয়েটারেই মহামমারোহে অভিনয় আরস্ত হইল। 

পুরাততনকে কেমন করিয়া! সম্পূর্ণ নূতন ছচে পড়িতে হধ' গিরিশচন্র ফোগেশের ভূমিকাভিনক্ে 
তাহা দেখাইয়াছিলেন। যে অতুলনীয় নৃতন ছবি তিনি দর্শকসাধারণের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছিলেদ, 
দর্শ ক্গণ সে দৃষ্ দর্শনে বিন্মিত ও স্তত্ভিত হুইয়! গেলেদ। হুরাপানে সুশিক্ষিত ও সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি কিরূপ 
শরে-স্তরে অধঃপতিত হইয়! ছুর্ঘশার গভীর পক্ষে নিমজ্জিত হয়, আদর্শ চয্লিত্র, লোকমান্ত ব্যক্তি 
বদের মহিমায় কিছ্নপে স্ত্রীকে পথের ভিখারিদী করিষা তাহার শেষ সম্বল ভঙ্গ বাঝসটী পর্যাস্ত কাড়িয়। 
লইয়া যা, শিগপুত্রের হাত মৃচড়াইয়! তাহার খাবারের পয়সা! ছিনাইয়া লইয়। যায়, এক ছটাক 
মধ পাইবার লোভে শাশানে আসিয়া ঘুরিয়। বেড়া, এরঝটী পরমার জন্য হাত পাতিয়! পথিকের পশ্চাৎ- 
পন্চাৎ ছোটে, চক্ষের সম্মুখে এই ভীষণ ও জীবন্ত ছবি দেখিয! দর্শক শিহক্িয়া উঠিল। বুঝিল- এই 
হয়াপানে দেশের কি সর্বনাশ হইতেছে কত বড় ঘর উৎসন্ন যাইতেছে -কত লোকের কত সাজান, 
বাগান গুফাইয়! যাইতেছে! 

এই অভিনয়ের পর হইতেই £প্রফুল্। মাটকের চকিতির বৈচিত্র্য ইহার রস-মাধূর্ঘ্য দর্শকগণ 
বিশেষরাপ উপলবি বরিয়াহছিলেদ । সেই হইসে 'প্রফুজ' সর্বোৎকষ্ট সানান্িক শাটক ধলিক়। ব. 
নাটাশালায় এবং বঙ্গ-সাহিত্যে হপ্রতিষ্িত হয় 
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'প্রফুল' নাটকের বন্ধে গান হিন্দি পুস্তক ভাগার হইতে একখানি হিন্দি অন্থবাঘ 
'বাহির হইয়াছে। 

হা রানিধি 

প্রচুল্প' নাটক সর্বজন-সমাদৃত হওয়ায় গিরিশচন্দ্র তৎপরে 'হারানিধি' নামে আর- 
একখানি সামাজিক নাটক প্রণয্নন করেন। বঙ্গ-রঙ্গালয়ের এই সময়টাকে সামাজিক 
নাটকের যুগ বলা যাইতে পারে । ২৪শে ভাদ্র (১২৯৬ সাল) 'ইার থিয়েটারে" সর্ব 

প্রথম “হারানিধি' অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অর্তিনেতআীগণ ; 
মোহিনীমোহন শ্ীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র। 
হরিশ অমুতলাল মিন্্র। 
নীলমাধব শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপধ্যায়। 
অঘোর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)। 
নব মহেন্্নাথ চৌধুরী । 
গুণনিধি প্রিয়লাল মিত্র । 

ধরণীর প্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 
তেজবাহাদুব ব!ণুবাবু | শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 11 
ভৈরব নীলমাধব চন্রবত্তা। 
ব্রজেন্দ্রচন্দ্ প্রযুক্ত পবাণকৃষ্ণ শীল । 
ধনীবাম শ্টামাচরণ কু । 
সোনাউল্লা উমেশচন্দ্র দাস । 

হৈমবতী শ্রীমতী জগত্তারিণী। 
স্বশীল। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা । 
কমলা কিরণবাল!। 
হেমাঙ্গিনী শ্রীমতী তারাহুন্দরী | 
কাদদ্ধিনী গঙ্গামণি। ইত্যাদি । 

গিরিশচন্দ্র তাহার অপূর্ব প্রতিভাবলে প্রফুল্ল ও “হারানিধি' নাটকে দেখ ইয়াছেন 
"গৃহস্থ বাঙ্গালীর শান্ত হদয়েও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইযুরোপের সাহিত্য-গর্ব গ্রীক 
ট্রাজিডির তমসাপূর্ণ উত্তাল তরঙ্গও সংঘটিত হইতে পারে। “হারানিধি' মিলনাস্ত 
নাটক । সাধারণতঃ মিলনাস্ত নাটকের ঘটনা ও ঘাত-গ্রতিঘাত কিছু মৃহু হইয়া থাকে, 
কিন্ত “হারানিধি' ট্রাজিডির ঘটনার মধ্য দিয়া চলিতে-চলিতে সহস! বিছ্যুৎ-বিকাশের 
সায় এক অপ্রত্যাশ্বিত ঘটনার সমাবেশে মিলনান্ত নাটকে পরিণত হইয়াছে । বঙ্গ- 
সাহিত্যে এধরনের কমিডি আর নাই বলিলেও অত্ুযুক্তি হয় না। 

এই নাটকে অঘোর চরিত্র গিরিশচন্দ্র সম্পূর্ণ নৃতন হি বড়ই বৈচিত্র্যময়। 
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হরিশ আঙ্গণ্ণ পরোপকার মন্ত্রে দীক্ষিত। পুঞঅজ-কন্তাকেও বাল্যাবধি সেই শিক্ষাদালে, 
গঠিত করিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার এ্রভাবেই নীলমাধব এবং সথশীলার আদর্শ চিত্রে 
নাটকথানি আরও সমুজ্জল হইয়াছে। মোহিনী স্থার্থান্ব ও লম্পট ধনাঢ্য ব্যক্তির 
জীবন্ত দৃষ্টান্ত, কিন্ত একমাত্র কন্তা-স্েহেই তাহার পরিবর্তন ঘটিল - চরিত্র-অন্ধনে এই 
কোৌশলটুকুই গিরিশচন্ত্রের কৃতিত্ব। নব, কাদস্থিনী, হেমাঙ্জিনী প্রভৃতি চরিত্র-্থজনেও 
গিরিশচন্দ্র বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ধনাট্যের সহিত গৃহস্থের বন্ধুত্ব এবং অসৎ 
উপায়ে সহ্ঙ্গেস্ত সাধনের প্রচেষ্টা উভয়েরই পরিণাম যে অশুভজনক, গ্রন্থকার তাহ। 
এই নাটকে ্ুস্পষ্টরপে দেখাইয়! দিয়াছেন । বিচিত্র নাট্যচবিত্র এবং অপূর্ব্ব ঘটনা- 
সংঘটনে “হারানিধি' বড়ই উজ্জলে-মধুরে ফুটিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, 
হারানিধি' গিরিশচন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজিক নাটক । 

গ্রন্থের সর্বশেষ দৃষ্তে গ্রন্থকার স্বয়ং এই অপূর্ব নাটকের মূল ভাব মোহিনীর মুখে 
ব্যক্ত করিয়াছেন। হরিশ যখন জিজ্ঞাসা করিল, “মোহিনী, আমার সর্বনাশে তোমার 
প্রবৃত্তি হলে! কেন?” মোহিনী উত্তরে বলিল, ণবন-মদ-মাতালের আবার প্রবৃতি, 
'অপ্রবুক্তিকি? অর্থের আশ্চর্য্য মহিমা | এই অর্থকে আমি সর্বান্থ জ্ঞান করেছি, কি 
মত্ততা ! কেউ-বা মনে করতে পারে "আমি অর্থহীন, অর্থ হ'লে অকাতরে দান 
ক'রে দেশের ছু'খ নিবারণ কবতে পারতুম, অনাথার, বিধবার অশ্রজল মোচন 
করতে পারতুম, ক্ষুধাতুরকে অন্ন দিতুম, নিরাশ্য়কে আশ্রয় দিতৃম!' কিন্তু না- 
তার ভ্রম! যাঁর অর্থ নাই, সে অর্থ কি বিষময় পদার্থ সে জানে না, অর্থে কেবল 
অনর্থ হয়, ছুর্বলকে আশ্রয় দেওয়া! দুবে যাক, ছুর্ববল-পীডন প্রথম শিক্ষ। দেয়। অষ্ট 
প্রহব মনকে উপদেশ দেয়, সতীর সতীত্ব নাশ কর, পরের অপহরণ কর! এই অর্থের 
প্রতারণায় যে প্রতারিত না হয়, সে সাধু , আমি মত্ত হয়েছিলুম |” 

নাটকের প্রত্যেক ভূমিকাই অতি সুন্দরৰপ অভিনীত হইয়াছিল। অঘোবের 
ভূমিকা বেলবাবু এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহ।র অভিনয় দর্শনে দর্শক- 
মণ্ডলী এনূপ উত্তেজিত হইয়! উঠিতেন যে, হঠাৎ অমুতলালেব শোচনীয় স্বৃত্যুতে 
খিষেটারেব কর্তৃপক্ষগণ “হারানিধি'র অভিনয় বন্ধ করিতে সে সময়ে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

বেলবাবু সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, “বেলবাবু দেখিতে যেরূপ স্থপুরুষ, সেইবপ 
অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। ভগবান তাহাকে যেন অভিনেতা করিয়াই সংসারে 
পাঠাইয়াছিলেন। “হারানিধি' নাটকে অঘেোরের ভূমিকাই তাহার শেষ অভিনয। 
'হারানিধি' খুলিবার কয়েক মাস পরে বেলবাবুর মৃত্যু হয়। এই নাটকখানি বেলবাবুর 
স্বতিচিহ্ুত্বদপ তাহার নামে উৎসর্গ করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্ত পুস্তক- 
প্রকাশক দুর্গাদান দে-কে শ্রদ্ধা-উপহারপ্রদাণে বিশেষরূপ উৎস্থক দেখিয়া তাহাকে 
'অগ্মতি দিয়া নিরস্ত হই।* বেলবাবুর অকালমৃত্যুতে রঙ্গভূমির যে ক্ষতি হুইয়াছে,, 
তাহা এ পধ্যন্ত পরিপূর্ণ হয় নাই।” 

* ছুর্গাধ।সবাধু় লিখিত উৎসর্গ-পত্রটা উদ্ক'ত করিল।ম $_ 
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পচ? 

পণ্ড গিরিশচন্জ্রের প্রথম এতিহাসিক নাটক । টডের প্রাজস্থান' অবলঘ্বনে ইহা 
লিখিত । "ন্তাসান্াল থিয়েটারে? ভং-প্রণীত "আনন্দ রছো' এঁতিহাগিক নাটক বলিয়। 
পূর্ে অভিনীত হইলেও সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে 'আনন্দ রহো' গ্রসক্ষে উল্লেখ করিয়াছি, 
ইহাকে ঠিক এঁতিহাসিক নাটক বল! যায় ন।। চচণ্ড' নাটকে গিরিশচন্দ্র মাইকেল 
মধুক্থদনের গ্রবন্তিত চৌদ্দ অক্ষরে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেন, “যেরূপে “মেঘনাদ” পড়, পর-পর লিখিয়! যাও। তাহা চৌন্দ অক্ষরে না 
লিখিয়। আমি যেরূপ লিখি, তাহার সহিত কি প্রভেদ? যদ্দি গ্রভেদ না থাকে, তবে 
আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন কি? আমার লেখ! না দেখিয়া যদি কেহ বর্লিতে পারেন, 
যে ইহা চৌদ্দ অক্ষরে লিখিত হয় নাই, তাহা হইলে চৌদ্দ অক্ষবের লেখার সহিত 
আমার যে পার্থক্য আছে, তাহা স্বীকার করিব। চৌদ্দ অক্ষরের লেখা যে কঠিন 
নয়, তাহ! দ্রেখাইবার জন্য আমি “চণ্ড নাটক লিথিয়াছি। "মুকুল-মুগ্জরা', “কালাপাহাড়' 
নাটকেও আমার চৌদ্দ অঙ্গরের রচনা দেখিতে পাইবে |” 

১১ই শ্রাবণ (১২৯৭ সাল) '্টার থিয়েটারে, গিরিশচন্দ্রের “চণ্ প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথম অঙিনর রজনীর অভিনেতা ও অতিনেজরীগণ :_ 

চু অমৃতলাল মিন্র। 

পূর্ণরাম শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থু। 
রঘুদ্বেজী শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘেষ (দ্ানিবাবু) 
মুকুলজী শ্রীমতী তারাস্থন্দরী। 
শিখণ্ডী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র। 
রণমল্প নীলমাধব চন্রবন্তা । 
যোধর।ও গ্রবোধচন্দ্র ঘোষ । 

খাণ্ডাধারী মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 
ভীল-সর্দার অঘোরনাথ পাঠক । 
ঘাতক বিনোদ্বিহারী সোম ( পদবাবু )। 
গুঞমালা শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল]। 
বিজ্রী গোলাপস্থন্দরী (স্থকুমারী দত্ত )। 
কুশলা টুন্নামণি। 
স্ুচন। শ্রীযুক্ত কাশীন!থ চট্টোপাধ্যার়। 

পরিশিষ্ট শ্রীমতী মানদাহন্দরী। ইত্যদি। 

শস্মরণোপহার। 

একাগ্ঠ নাট্যমন্দিরের সংগ্থাপনা হইতে যে নটকুলভূষণ ন্বতাথমান সরস বচনচ্ছটায রসক্ঞ 
শ্রোতৃবর্গকে অপরিমেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যে রসভাব-বিশারদ বজতুমি সমুজ্বল নাট্যশান্কুশল 
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দুর্জর রাজযলিসসা- কানের সংষিশ্রণে কিরূপ আখ্মবিস্বত হইয়া, নিজ পাসাছের 
গর্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়, গিগিশ্চজ্জ এই নাটকে তাহা চিজ্িত বরিগাছেন। 
ফালোপখোগী পোষাক-পরিচ্ছদ ও দৃশ্তপট সংযোগে এবং রূপস্থলে বহুসংখ্যক চিতোরঃ 
স্াঠোর ও ভীল-লৈন্তের হ্শৃঙ্ঘলার সহিত এক সমাবেশে “চগ যহাসদারোহে 
অভিনীত হইয়াছিল। 

নাট্যাচার্ধয শ্রীযুক্ত অম্তলাল বহন, নীলমাধব চক্রবর্তী, গোলাপন্থম্দরী (স্থৃকুমারা 
দত) প্রত্ৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্বীগণ তাহাদের অভিনয়-চাতুর্ধয প্রদর্শন করিলেও 
নাটকখানি অধিকদিন চলে নাই। ইহার কারণ, .বোধহয়, পাচ অস্ষের উপাদান 
থাকিতেও নাটকখানি চারি অঙ্কে সমাপ্ত হওয়ায় শেষাঁংশ কতকট। সংক্ষিপ্ত হইয়াছিল; 
তাহার উপর সে সময়ে সামাজিক নাটকাভিনয়ের যুগ চলিতে থাকায়, এই এঁতিহাসিক 
নাটকখানির ষে প্রভাব বিশ্তার কর উচিত ছিল, তাহাও করিতে পারে নাই। * 

গির্ধিশচগ্দ্রের শিক্ষার নৃতনত্বে স্ববিখ্যাতা অভিনেত্রী গোলাপহ্ন্দরী (স্থকুমারী 
দত্ত) বিচ্কুরীর ভূমিকায় পর্বোচ্চ প্রশংসালাভ করিয়াছিলেন। 

চপ নাটক অভিনীত হইবার কিছুদিন পূর্ববে গিরিশচন্দ্রের ুধোগ্য পু বঙ্গের 
'অপ্রতিহ্ৃন্বী অভিনেতা শ্রীঘুক্ত সরেক্জনাথ ঘোষ (দানিবাবু) মহাশয় "টার থিয়েটারে 
যোগদান করিয়! প্রথম-প্রথম পুরাতন “দক্ষষজ্ঞ', “নল-দময়স্তী, ও “রূপ-সনাতন' নাঁটকে 

যথাক্রমে বিষ ইন্দ্র ও টেতন্তদেবের ছোট-ছোট ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। 
রঘুদেবজীর ভূমিক। লইয়া নৃতন নাটকে তিনি এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হুন। 
স্থরেন্জনাথের সুমধুর ও মশ্বন্পশী অভিনয় দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া দর্শকমণ্ডলী এই কিশোর- 
বয়স্ক দিব্যকান্তি নবীন যুবকটার পরিচয় জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন, যখন তাহাব। 
জাত হইলেন ইনিই নটগুরু গিরিশচন্দ্র পুত্র তখন তাহার! বিন্য়-আনন্দে যুক্তকণ্ঠে 
বলিয়াছিলেন, “ভবিষ্যতে এই যুবক অভিনয়-কল! প্রদর্শনে পিতৃগৌরব রক্ষা! করিতে 
পারিবে ।* 

“মলিনা-বিকাশ' 

২৯শে ভাত্র (১২৯৭ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য এবং ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্ধ-প্রণীত 'বাগারাম' নামক একখানি প্রহসন একসঙ্গে '্টার থিয়েটারে? 
সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীব অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :_ 

অভিনেতার বিচিত্র হাবভাব-বিলাসে দর্শকমণ্ুলী অম্ৃত-হদে নিমনত্র হইতেন, বাহার অম্বতময় ছবি 
অদ্তাপি রসগ্্রান্থী দর্শক-হাদয়ে অক্ষ! রহিয়াছে, যাহার জীবন-দাটকের শোচনীষ বনিক] পতনের 
অব্যবহিত পূর্বেও চিনপর্জিচিত অভিনয্ন-পান্সিপাটা এই নাটকের *অথোরে” বিশেষ শ্ফৃন্তিলাত 
করিয়াছে, সেই লববপ্রতিষ্ট 'বেলবাধু' ব! স্বর্গীয় অনৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের শরণার্ধে "টায়" রঙ্গমঞ্চের 
“হারানিধি' এস্থ-রচয়িতায় অনুমত্যানুসাগ্জে উপহার প্রদত্ত হুইল ।-.প্রকাশক।' 
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বিকাশ গোলাপন্থন্নরী (স্থকুমারী দ)। 
বিলাস শ্ীদুক্ত কাশীনাখ চট্টোপাধ্যায়। 
মহেশ্বরী এলোকেশী। 
মলিনা শ্রীমতী মানধাহুন্দরী | 
তরল৷ শ্রমতী নগেন্্রবালা। ইত্যাদি। 

রচনা-মাধুধ্য, অভিনয়-চাতৃর্ধ্য এবং গীতি-নৃত্যের সৌন্দর্ষে “মলিনা-বিকাশ' 
'্আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তবিনোদন করিয়াছিল। মলিনার সধাবর্া সঙ্গীত এবং বিলাস 
ও তরলার অপূর্ব্ব দ্বৈত-গীতে দর্শকগণ আনন্দে উংফুল্প হইয়া উঠিতেন। «পাখী তোর 
পেলে মধুর শ্বর”, “দেখলে তারে আপনহারা হই', “যদি ওই মনোমোহিনী পাই” "মন 
কেড়ে নে দেখ গো পলায়' -ইত্যা্দি গীতগুলি দর্শকগণের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, 
সে সময়ে ইহা পথে-ঘাটে গীত হইতে আরম্ভ হয়। আধুনিক গীতিনাট্যগুলিতে যে 
বৃত্যসহ দ্বৈত-গীতের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়। যায় “মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্যেই ইহার 
সথচনা, এবং “আবু হোসেনে' তাহার পূর্ণ বিকাশ। “রঙ্গালয়ে নেপেন' নামক পুণ্তিকায় 
গিরিশচন্দ্র “মলিন! বিকাশ' সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধাত করিলাম : 

« ষ্টার থিয়েটার" হাতিবাগানে উঠিয়া আসিবার পর “মলিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য 
অভিনীত হয়। সঙ্গীতাচার্ধ্য রামতারণ গীতগুলির স্থর সংযোজন করেন এবং নৃত্য- 
শিক্ষাপ্রদানের ভার জনপরিচিত দর্শকপ্রি় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপর অপ্পিত হয়। 
কাশীনাথের সাহাধ্যার্থে কাস্তা নামে একজন হিন্দুস্থানী নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু চং-ঢাং 
সমস্তই কাশী শিক্ষা দেন। 75৪চয়ে নৃত্যগীত “মলিনা-বিকাশে'ই প্রথম উল্লেখযোগ্য । 
নৃত্যের পরিপাট্যে দর্শকবৃন্দ বিশেষ মুগ্ধ হন।” 

“ম হাপুজা' 

১০ই পৌষ (১২৯৭ সাল) গিবিশচন্দ্র-প্রণীত “মহাপূজা” নামক একখানি বূপক টার 
থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেত! ও অভিনেত্রীগণ : 

বুটানিকা শ্রীমতী মানদান্ুন্দরী । 
সরস্বতী শ্রীমতী তারাস্থন্দরী । 
লক্ষী শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল!। 
ভারতমাতা শ্রীমতী বনবিহারিণী। 
ভারত-সস্তানগণ অম্বতলাল মিত্র, অঘোরনাখ 

পাঠক, রামতারণ সান্ন্যাল, 
শ্রীযুক্ত কাশীনাধ চট্টোপাধ্যায়, 
মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী । ইত্যাদি। 
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কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির (00198:693 ) অধিবেশন উপলক্ষ্যে এই ব্বপক- 

থানি রচিত হুইয়াছিল। এই ক্ষুত্র গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের গভীর দেশভক্তির পরিচয় পাওয়া 
যায়। বিস্তৃত আলোচনায় বিরত হইয়া আমর] ভারত-সন্তানগণের একখানিমাত্র গান 

উদ্ধাত করিলাম : 
“নয়ন-জলে গেঁথে মাল! পরাব ছুখিনী মায়। 
ভক্তি-কমল-কলি দিব মায়ের রাজ। পায় 
শিখ হাদি উচ্চ শিক্ষা, মাতৃ-মন্ত্রে লহ দীক্ষা, 
ত্যজ স্বার্থ মাগি ভিক্ষা, রহ জননী-সেবায় ॥ 
যে নামে দুরিত হরে, রাখ যতে হাদে ধরে, 
অবনী তারে আদরে, জননী প্রসন্ন যায় ॥* 

অভিনয় দর্শনে গ্রীত হইয়। স্বর্গীয় কালীকুষ্ণ ঠাকুর মহোদয় গিরিশচন্দ্রকে এক হ্ীঁজারঃ 
টাকা পুরস্কারপ্রদান করেন। গিরিশচন্দ্র সে টাকা অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণকে বন্টন 
করিয়। দিবার নিমিত্ত থিয়েটারের শ্বত্বাধিকারিগণের হস্তে প্রদান করেন। 

ইহার অল্পদিন পরেই '্টার থিয়েটারের সহিত গিরিশচন্দ্রের যে কারণে সম্বন্ধ, 
বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে সবিস্তারে বলিতেছি। 
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সপ্তন্রিংশ পরিচ্ছেদ 

অবস্থা-বিপর্ধ্যয় | গুরু-স্থান-দর্শন। পুত্র-বিয়োগ 

কর্ণওয়ালিস স্্ীটস্থ 'ইার থিয়েটারে” গিরিশচন্দ্র ছুই বৎসর কাধ্য করিয়মাছিলেন। এ 
সময়টা তাহার মানসিক অশাস্তিতেই কাটিতেছিল। পূর্বব পরিচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছি, 
দ্বিতীয় পক্ষের পত্বী-বিয়োগের পর শিশুপুত্রটাকে তিনি পরমযত্বে প্রতিপালন করিতে- 
ছিলেন। এই পুআটী সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র এবং তাহার ভঙ্নী দক্ষিণাকালীর মুখে নানারূপ 
অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছি।* শিশুটী অন্য কাহারও কোলে যাইতে চাহিত না, কিন্তু পরম- 
হংসদেবের শিষ্ুগণ আদর করিয়! কোলে লইতে যাইলে -আনন্দে তাহাদের বক্ষে 
ঝাপাইয়া পড়িত। অন্ত ত্রব্য ফেলিয়! ঠাকুর লইয়া খেল! করিতে ভালবাসিত, কখনও 

ৰ৷ ঠাকুরের মুত্তি সম্মুখে রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়৷ বসিয়া থাকিত। পরমহংসদেবের 
ছবি দেখিয়া একদিন শিশু অতিশয় রোদন করিতে লাগিল, কোনওমতে তাহার কারা 
থামান যায় না, অবশেষে “ছবিখানি পাড়িয়া দিতে বলিতেছে” এইবপ অন্থমান করিয়! 
দেওয়াল হইতে নামাইয়া দেখা গেল ছবিখানির পশ্চাংভাগ অসংখ্য পিপীলিকায় 
পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । তৎক্ষণাৎ বন্তর বার! পিপীলিকাগুলিকে বাড়িয়া ফেলিয়। ছবি- 
খানি পরিফার করিয়া ফেল! হইল, শিশুও শান্ত হইল। শ্রীষ্বররামকষ্ষদেবের সহ্ধন্সিণী 
পরমপুজনীয়া মাত! ঠাকুরাণী সময়ে-সময়ে গিরিশচন্দ্রের বাটাতে আসিলে শিশু তাহার 
কোলে বসিয়া পরম আনন্দ কাশ করিত। 

অল্পদিন পরেই কিন্ত শিশুটা পীড়িত হুইয়! দিন-দিন কৃশ হইয়! পড়িতে লাগিল। 
যখন রোগের যন্ত্রণায় কাদিতে থাকিত, কোনওমতে তাহাকে শান্ত করা যাইত না, 
কিন্ত হরিনাম করিলে শিশু স্থির হইয়া ঘুমাইয় পড়িত। পুত্রের এইসব লক্ষণে গিরিশ- 

চন্ত্রের সম্পূর্ণ ধারণা ন্মিয়াছিল _ ভক্ত বাঞ্াকল্নতরু পরমহংসদেব সত্যই তাহার প্রার্থন! 
পূর্ণ করিয়াছেন। দেবশিশু জ্ঞানে তিনি সর্বকণ্ম পরিত্যাগ করিয়৷ পুজের সেবা-শুশষায় 
তৎপর হইয়াছিলেন। 

নানারপ চিকিৎসার পর বিশেষ ফল না পাওয়ায় এবং ডাক্তারগণের পরামর্শে 
গিরিশচন্দ্র বাস্ুপরিধর্জনের নিমিত্ত পুত্রকে লইয়া! মধুপুরে যাইলেন। তথায় কিছুদিন 

+ শ্রীযুক্ত সূরেন্রদাথ ঘোষ (দানিবাবু) বলেন, প্গর্ভাবহ্ায় জননী মধ্যে-মধ্যে 'হরিবোলঃ 
পছ্রিবোল? বলিয়। উন্সাদের হ্যায় চীৎকার করিয়া উঠিতেন। কুলবধূ হুইয়: এইন্সপ চীৎকার করায় 
বাটাতে তাহাকে প্রধমে অনেক তিরম্বার সম করিতে হইয়াছিল 
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অবন্থানের পর হঠাৎ একদিন "টার থিয়েটারের স্বত্ব|ধিকারিগণ তাহার নামে হাইকোর্টে 
অগিষোগ আনয়ন করিয়াছেন সংবাদে উদ্ছিগ্ন হইয়া পুত্রসহ কলিকাতায় কিরিয়া 
আসিলেন। 

গীড়! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, গিরিশচন্দ্র পূজ্যপ!দ বিবেকানন্দ স্বামীকে 
ডাকিগ্ন। বলিলেন, “নরেন, আমি ইহাকে কিছুতেই বাচাইতে পারিতেছি না, যদি আমি 
দ্বত্ব ত্যাগ করিলে রক্ষা পায়, তুমি ইহাকে সপ্্যাস-মন্ত্র দান করিয়া তোমাদের দলভুক্ত 
করিয়া লও।” ম্বমীজী গিরিশচন্দ্রের আগ্রহ দর্শনে শিশুর কর্ণে সন্ন্যাল-মন্ত্র দান 
করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না-দ্বগাঁয় কুহুম দিন-দিন শুকাইতে লাগিল । 
প্রায় তিন বংসর বয়ংক্রমে শিশুটী ইহলোক ত্যাগ করিন। এই পুত্রের মুখ দেবিয়া 
গিরিশচন্দ্র প্রিয়তম! পত্বীর শে।ক সহ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণাধিক্ক পুত্রের বিরহে 
তাহার গ্বদয় দ্ধ হইতে থাকিলেও পরমহংসদেবের প্রতি অটল বিশ্বাসবশতঃ নীরবে 
এই শেল তাহাকে বক্ষে ধারণ করিতে হইয়াছিল। পত্রী ও পুত্র-বিয়োগে শ্রীরাম- 
কষ্ণদেবকে বকল্মা প্রদানের নিগৃঢ মর্ম শিরিশচন্ত্র সপ্পূর্ণরূপ হাদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, 
বুবিয়াছিলেন পুত্রের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকারও 
উহার আর ছিল না। 

কণ্মচ্যুতি 

পুত্রটী দীর্ঘকাল ধরিয়। রোগভোগ করায় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে নিয়মিতরূপ 
যাইতে পারিতেন না। তঙ্রাচ এইসময়ে 'মপিনা-বিকাশ' গীতিনাট্য ও “মহাপুজা, 
রূপকখানি তিনি লিখিয়! দিয়াছিলেন। ছুর্টনাশ্নোত সে সময়ে তাহার উপর খরতর 
বহিতেছিল, প্রথমতঃ শিশুপুত্রটার সাংঘাতিক পীড়া, গিরিশচন্দ্রও ত্বয়ং কঠিন পীড়া 
হুইতে আরোগ্যলাঁভ করিয়।ছেন যাত্র। এইসময়ে নবকুমার রাহ। নামক এক ব্যক্তি 
ষ্টার থিয়েটারে অবৈতনিক সেক্রেটারী হইম্মাছিলেন, তাহারই ভেদমন্ত্র-প্রভাবে, 
থিয়েটারের স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্ত্রকে কর্মচ্যুতি-পত্র প্রেরণ করিলেন। 

যে উংসাহ ও আনন্দ লইয়! তিনি "টার থিয়েটারে” পুনরায় ফিরিয়৷ আসিয়াছিলেন, 
দিন-দিন তাহা নৈরাশ্ঠ এবং বিষাদে পরিণত হইয়াছিল। “গিরিশচন্দ্র গারে' ফিরিয়া 
দেখিলজেন, যে "টার" তিনি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সে "টার আর নাই, স্টার” এখন 
বাবলম্বন শিখিয়াছে, গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়া যে থিয়েটার চলিতে পারে, সরলা” 

“তাজ্জব ব্যাপার" প্রভৃতি খুলিয়া "টার তাহা বুঝিয়াছে। ইত:পূর্বে স্টারের অধ্যক্ষ 
ছিলেন অমৃতলাল বস; গিরিশচন্দ্র আসিয়া অধ্যক্ষ হইলেন বটে, কিন্ত নানা বিষয়ে 
তাহার সহিত কর্তৃপক্ষের মতবিরোধ ঘটিতে লাগিল। শাস্থে লেখে, পুত্র বড় হইলে 
তাহার সঙ্গেই তো যিআ্বং ব্যবহার করিতে হয়, স্থতরাং শিস্ত বড় হইলে বা! মনিব 
হইলে চাণক্যনীতি কিরূপ হওয়া! উচিত, গিরিশচন্দ্র তাহা অত্যধিক শিল্প-ন্েছের মোছে 
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বোধহয় ভূলিয়! গিয়াছিলেন, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের মনও ত বদলায়! 

পুরর্বকার মত গিরিশচঞ্জরের কর্তৃত্ব "টার" সম্প্রদায়ের আর ভাল লাগিল না । বে 
গিরিশচন্দ্র আত্মগোপন করিয়া একদিন "্রারে'র জন্ত নাটক লিখিয়া দিয়াছিলেন, যে 
গিরিশচজ্জ পাচ বৎসরের জন্ত নিজেকে বিক্রয় করিয়া যোল হাজার টাকা '্টার'কে 
দিয়াছিলেন, *ইার থিয়েটার" সেই গিরিশচন্দ্রকেই বরখাত্ত করিয়া চিঠি পাঠাইলেন।* * 

গিরিশচন্দ্রের কর্মচাাতির পর '্টার থিয়েটার" সম্প্রদায়-মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হয়। নাট্য-সম্তাটের প্রতি এরপ অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের 
যধ্যে অনেকেই চঞ্চল হুইয়। উঠিয়াছিলেন। সম্প্রদায়-মধ্যে একটা চক্রান্ত চলিতে থাকে 
_-হুঠাৎ একদিন হ্বর্গীয় নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, 
রাণুবাবু, দানিবাবু, গ্রমদাহ্থন্দরী, মানদাহুন্মরী প্রভৃতি পনেরজন অভিনেতা ও 
অভিনেত্রী থিয়েটার পরিত্যাগ করিলেন। ইহাদের দলপতি ছিলেন নীলমাধববাবু। 
সে সময়ে মেছুয়াবাজার স্্রটে কবিবর রাজকুঞ্ণ রায়-প্রতিষ্ঠিত 'বীণা থিয়েটার' খালি 
পড়িয়াছিল। ণ' নীলমাধববাবু, অদঘোরনাথ পাঠক ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ তিনজন 
প্রোপ্রাইটার হুইয়! উক্ত থিয়েটার ভাড়া লইলেন এবং “সিটী থিয়েটার' নাম দিয়া 
অভিনয় ঘোষণা করিলেন । গিরিশচন্দ্রের “বিমল”, “বুদ্ধদেবচরিত', “মলিনা-বিকাশ', 
“বেল্লিক বাজার” প্রভৃতি নাটকাদি অভিনয় হইতে লাগিল। নীলমাধববাবুর নাম 
থিয়েটারের ম্যানেজার বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইত । গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারে যোগদান 
করেন নাই। তথাপি "টার থিফ্চেটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ, এসকল নাটকাদির অভিনয়- 
স্বত্ব তাহাদের নিজন্ব, কিন্ত গ্রন্থকার এসকল নাটকাদি অন্য থিয্লেটারে অভিনয় করিবার 
অন্থমতি দিয়াছেন এবং নীলমাধববাবু তাহার “সিটা থিয়েটারে” অভিনয় করিয়াছেন - 

** শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত “রঙ্1লয়ে ত্রিশ বৎসর” প্রবন্ধ। “রূপ ও বজ'। ২৩ 
শাবথ ১৩৩২ সাল। 

1 রাজবৃফবাবু তত-প্রণীত 'প্রহলাদচরিস্র নাটক অভিনযে বেল খিক্ক্টার'কে প্রচুর অর্থ 
উপার্জন কবিতে দেখির়। দ্বয়ং একটী থিয়েটার করিবান স্কল্প করেন। তাহার অনেক বন্ধু-বান্ধব 

তাহাকে পক্সামর্শ দেন-“বারালনা-সংক্লিউ থিয়েটারে অনেকে যাইতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু যদি 
বালক লইয়া স্ত্রী-চরিত্র অভিনীত হয়, তাহা! হইলে সর্ধসাধারণেই থিয়েটার দেখিতে পারেন এবং 
ঠাছার ন্যায় হথলেখকের নাটক অভিনীত হইলে অর্থাগমও যথেউ হইবে |” তাহাদের এইকপ বাক্যে 
উৎসাহিত হইয়া রাজকৃকবাবু বহু অর্থব্যয়ে মেছুয়াবাজার স্ত্রীটে 'বীপ! থিয়েটার? নাম দিয়! এই নৃত্ন 

নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নূতন-নুতন নাটকাদি রচনা করিয়া অভিনয় করিতে থাকেল। 
কিন্ত অভিনেতীক পরিবর্তে বালক লইয়] অভিনয় করাধ তাহার থিয়েটারে তেমন দর্শক সমাগম 
হইল না, এমনকি বাহার। তাহাকে বালক লইয়! অভিনয়ের পর!মর্শ দিয়াছিলেন তাহাদের মখোও 
বড় কেহ একটা থিয়েটারে আসিতেন না। দর্শকাভাবে ক্রমে তিনি খণ-জালে জড়িত হইতে 

লাগিলেন, নিরুপায় হইয়া শেষে বালকের পরিবর্তে অভিনেত্রী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভাহাতেও 
সৃবিধ! করিতে মন] পারিয়1! অবশেষে ঢারি পয়সার টিকিটে প্রত্যহ ছুইবার করিয়া অভিনয় করিতে 

লংগিলেন। খণের দায়ে অতঃপর তাহার থিয়েটার বিক্রয় হইয়া যায়। 'হুথাসিন্ধু? ওবধ-বিজ্রেত! 
শ্রিশ্বনাথ দাস খিয্েটারবাটী ক্রয় করিয়াছিলেন । নীলমাধববাব প্রস্ৃতি তাহার নিকট হইতে থিয়েটার 
ভাড়! লন। 
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এই অজুহাতে গিরিশচঙ্ এবং নীলমাধববাবুর নামে হাইকোর্টে অভিষেগ আনয়ন 
করেন। গিরিশচজ্জ সে সময়ে রুগ্ন পুত্রটোকে লইয়া মধুপুরে গিয়াছিলেন ৷ এ সংবাদে 
তিনি সত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। অল্পদিন পরেই শিশুপুত্রের স্ৃত্যু হয়। 
এই অশান্তির সময় "টার থিয়েটারের শ্বত্বাধিকারিগণের সহিত তাহার এইরপ শ্বত্বে 
একটা লেখাপড়া হয় : "টার থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারিগণ তাহার নামে মকন্ষম। তুলিয়! 
লইবেন, কিন্তু নীলমাধববাবুর নামে চালাইতে পারিবেন ।* গিরিশচন্দ্রকে তাহারা 
যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা করিয়া পেন্সন দিবেন, কিন্ত তিনি কোনও প্রকাশ্ঠ 
বা অগ্রকাশ্ড থিয়েটারে যোগদান ব! তাহার্দের কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। 
যগ্কপি তিনি কোনও নাটকাদি রচনা করেন, তাহার অভিনয়-ন্বত্ব তাহার! উপযুক্ত মূল্য 
দিয়! ক্রয় করিয়া! লইবেন। বগ্ভপি কোনও নাটক তাহাদের মনোনীত না হয়, তাহ 
তিনি অন্য থিয়েটারে দিতে পারিবেন; তবে তাহাদের থিয়েটারে গিয়া শিখাইতে 
পারিবেন না। উভয়পক্ষের মধ্যে ধিনি এই স্বত্ব ভঙ্গ করিবেন, তাহাকে পাচ হাজার 
টাক! ভ্যামেজ দিতে হইবে। নিদারুণ মানসিক অশান্তিতে গিরিশচন্দ্র আর 
থিয়েটার করিবার ইচ্ছা ছিল না; তিনি এই এগ্রিমেণ্টে সহি করিয়া দিয়া উদ্বেগ দূর 
করিলেন। 

বিচ্বান-অন্ুশীলন 

প্রথম হইতেই গিরিশচন্দ্রের বিজ্ঞান-শিক্ষ|য় অন্নরাগ ছিল, বহৃপূর্ধে দুই-একখ নি 
মাসিকপঞজ্জিকায় তাহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও বাহির হইয়াছিল। ব্িতীয় পক্ষের পত্রী- 
বিয়োগের পর চিত্তস্থ্্যের নিমিত্ত গণিতচচ্চার ন্যাপ ইনি বিজ্ঞানাস্থশীলনও করিতেন । 
টার থিয়েটারে' কাধ্যক।লীন গিরিশচন্দ্র ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভার 
(99675০9 £১590০190012 ) মেম্বার হইয়! প্রায় প্রত্যেক লেকৃচারে উপস্থত হইতেন। 

এক্ষণে তিনি যথেষ্ট অবলর পাইয়া নিয়মিতভাবে উক্ত সভায় যাতায়াত আরম্ত 
করিলেন। লেকচার দিবস, নির্দিই সময়ের তিন-চারি ঘট। পূর্বে উপস্থিত হইয়া, 
লেক্চারের উপযোগী যন্ত্রা্দি ও গ্যাস প্রস্ততের কার্ধয পর্যবেক্ষণ করিবার শিমিঃ 
তিনি তথায় শিশি পরি্ক।রের কার্ধ্য পধ্যন্ত করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক লেক্গরে 
যোগদান এবং বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধায়ন করিম বিজান-শাস্ত্রে স্থলতঃ একটা জানলাত 
কফরেন। গিরিশচন্ত্রের উৎসাহ ও প্রতিভ! দর্শনে ডাক্তার সরকার তাহাকে বিশেষরপ 
স্নেহ করিতেন। 

* হাইকোর্টে নীলমাধববাবৃই জয়লাভ করিয়াছিলেন । জঙিমু উইললন সাহেব বিচার করিক্সা 
্বায় প্রকাশ করেন? যে কোনও মুদ্রিত নাটক বাজারে বিক্রয় হইতে আরন্ত হইলেই নে নাটক নকল 
থিয়েটারেই বিমা বাধায় অভিনীত হইতে পারিবে। বহুকাল পরে নৃতম আইন প্রবর্তনের ফলে 
নাটকাভিনয়ের এই স্বাধীনতা! রহিত হয়। 
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এইরূপে প্রায় বংসরাধিক গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞান ও গণিতচগ্চা এবং অবশিষ্ট সময় 
তাহার গুকুভ্রাতা অর্থাৎ পরমহংসদেবের সন্গ্যামী শিস্তগণের সহিত শ্রীরামকষ প্রসঙ্গ 
এবং ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। পাঠকগণের বোধহয় ল্মরণ আছে, 
গিব্বিশচন্্র একদিন পরমহংসদেবকে জিজঞাম। করিয়াছিলেন, “আমি এখন কি করিব ?* 

ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, “এখন যাহা করিতেছ, তাহাই কৰিয়। যাও, পরে যখন 
একদিক (সংসার ) ভাঙ্গিবে, তখন যাহা! হয় হইবে ।” (২১৯ পৃষ্ঠ) ঠাকুর এক্ষণে 
তাহাকে কোন পথে লইয়া যাইবেন, গিরিশচন্দ্র তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। 
“তিনি এখন তাহার সক্গ্যাসী গুরুভ্রাতাগণের সঙ্গেই নিরন্তর কালষাপন করিতেন এবং 
ঠাকুরের অলৌকিক গুণাবলী ও অপার করুণার কথা তাহাদের সহিত আলোচনা 
করিয়াই উল্লসিত অন্তরে অবস্থান করিতেন। এরূপ চচ্চাকালে তীছার সংসারের 
সর্বপ্রকার বিপদ ও প্রলোভনকে গোম্পদের গ্ঠায় জ্ঞান হইত; ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং 

সর্বপ্রকার ছুঃখ-ক& অবিচলিতভাবে সহ করাটা কিছুই মনে হইত না, এবং দিনরাত 
যে কোথ দিয়া চলিয়া যাইত, তাহার জ্ঞান থাকিত না। স্বামী নিরঞ্নানন্দ নামক 
তাহার এক গুরুভ্রাতা একদিন এঁকালে তাহাকে বলেন, “ঠাকুর ত তোমায় সম্গযাসী 
করিয়াছেন, তুমি কি করিতে আর বাটীতে রহিয়াছ? চল, ছুইজনে কোথাও চণিয়। 
যাই। গিরিশ বলিলেন, “তোমরা যাহা বলিবে, তাহা ঠাকুরের কথা জ্ঞানে আমি 
এখনই করিতে প্রস্তুত, কিন্তু নিজে ইচ্ছ। করিয়া সন্ন্যাসী হইতেও আমার সামর্থ্য নাই; 
কারণ ঠাকুরকে আমি যে বকল্ম! দিয়াছি। হ্বামী নিরগ্রনানন্দ বলিলেন, “তবে 
চলিয়া আইস, সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস, আমি বলিতেছি। গিরিশও 

আর কিছুমাত্র চিন্ত! না করিয়া নগ্রপদে, এক বস্ত্রে বাটা ছাডিয়। তাহার সহিত বাহির 
হইলেন এবং এ বেশে অন্ান্য সন্্যাসী গুরুভ্রাতাগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। 
তাহার তখন, এতক।ল ভোগন্থথে লালিত-পালিত গিরিশের দেহে ভিক্ষাটনাদির কঃ 

কখন সহ হইবে নাস্থির করিয়া এবং গিরিশের ন্যায় বিশ্বাসী ভক্তের এরূপ পরিশ্রমে 
শরীর নষ্ট করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা! নাই বুঝিয়া তাহাকে এ কথ বুঝাইয়া 
বলিলেন এবং বাটাতে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয় দিয়! ত্বামী নিরঞুনানন্দের 
সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি ৬কামারপুকুরে গমনকরত: শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শ্রুপাদপন্ম 
দর্শন করিয়া! আসিবার পরামর্শ দিলেন। গিরিশও তাহাদিগের এ কথ ঠাঁকুরেরই কথা 

জ্ঞানে এরপ অনুষ্ঠান করিলেন ।” 

গুরু-গৃহ দর্শনে গমন 

“ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জন্মভূমি ৬কামারপুকুর ও জয়রামবাটা গ্রামে 
গমন করিয়া গিরিশচন্দ্র নিজ জীবন পরিচালনার জন্ত নৃত্তনালোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
«সেখানে রুষাণদিগের সহিত তাহাদিগের সুখ-দুঃখের আলোচনায় তাহাদিগের সরল 
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ধর্দ-বিশ্বাম, নির্ভরশীল জীবন ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুষ্ঠানে ঠাকুর এইসকল দীন 
গ্রাম্যলোকের ভিতর আবিভূ্ত হইয়! কিভাবে বাল্য ও কৈশোরে ইহাদিগের জীবন 
মধুময় করিয় তূলিয়াছিলেন, তিষক্সের চ্চায় এবং অর্ধ্বোপরি প্রীত্ীমাতাঠাকুরাণীর 
অদ্ভূত অকুত্রিম ভালবাসায় গিরিশের বিশ্বাসী কবি-হুদয় এককালে পূর্ণ হইয়া, 
উণ্িয়াছিল। ইতিপূর্বে গ্রশ্রমাতাঠাকুরাণীর পুণ্যদর্শন এমনভাবে গিরিশ কখনও প্রাপ্ধ 
হন নাই, হইবার চেষ্টাও করেন নাই। গিরিশ এখন প্রাপেপ্রাণে বুঝিলেন, 
বাস্তবিকই ইনি তাঁহার মাতা, অপরের সংসারে তাহাকে নানা কারণে কিছুকালের, 
জন্ত রাখিয়! দিয়াছিলেন মান্র।* গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে যেমন আপনার বিস্তা-বুদ্ধি- 
ৰস গ্রভৃতি সকল কথ। ভূলিয়া পিতার স্মেহের বালক হইয়! যাইতেন, এখানেও তদ্জরপ 
সকল কথ ভুলিয়া শ্রশ্রীমার ন্েহে আপ্যায়িত হইয়! বালকের ন্যায় কয়েক মাস নিশ্চিন্ত 
মনে কাটাইয়াছিলেন। দরিদ্র ভিখারী সুদূর গ্রামাস্তর হইতে ভিক্ষা করিতে আসিয়া 
ভাঙ্গা বেহালার সহিত সুর মিশাইয়! গান ধরিত : 

কি আনন্দের কথা উমে (গো মা) 
ওম! লোকের মুখে শুনি, সত্য বল শিবাণী, 
অন্নপূর্ণা নাম তোর কি কাশীখামে। 
অপর্ণে, যখন তোমায় অর্পণ করি, 
ভোলানাথ ছিল্নে মুষ্টির ভিথাবী, 
আজ কি সুখের কথা শুনি শুভম্করি, 
বিশ্বেশ্বরী তুই কি বিশ্বেশ্বরের বামে । 
থ্যাপা খ্যাপা” আমায় বল্তে। দিগম্বরে, 
গঞ্জনা সয়েছি কত ঘরে পরে, 
এখন ছ্বারী নাকি আছে ধিগম্বরের দ্বারে, 
দরশন পায় না ইন্দ্র চন্ত্র যমে! 
বিষয় বুদ্ধি বটে বিশ্বাম হইল মনে, 
তা না হলে গৌরীর এতেক গৌরব ক্যানে, 
নয়নে না দেখে আপন সম্তানে 
মুখ বাকায়ে রয় রাধিকার নামে। 

তখন গিরিশ উহাতে ঠাঝুরের ও প্রশ্রীমার বাল্যজীবনের জলম্ত ছবি দেখিতে 

* পিরিশচন্্র বলিতেন, «একদিন দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী সাবান, বালিসের ওয়াড় ও বিছা 
চাদ লইয়! নিকটব্ভা পুকুরঘাটের দিকে যাইতেছেন। রাত্রে শয়ন করিবার সময় দেখি, আ: 
বিছানা! সাদ! ধপ-ধপ করিতেছে । একাধ্য মায়েরই বুঝিয়! প্রাণে কউও হইল, আবার মার জ' 
স্বেহের কথ! ভাবির! হৃদয় আনন্দে আল, হইয়! উঠিল।” 
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পাইয়া উল্লাসে আত্মহারা ছইতেন।* গিরিশ মাঠে"্ঘাটে সরল কঘাণদের সহিত" 
বেড়াইতেন,৭, উদর পূর্ণ করিয়া! মার নিকট প্রসাদ পাইতেন এবং চেষ্টা না করিয়া 
ভ্বতঃই শ্প্রীঠাকুরের জীবন-কথা আলোচনা করিয়! সর্বক্ষণ উচ্চ কবিত্ব বা অধ্যাত্ম- 
চিন্তায় ভরপুর হইয়া! থাকিতেন। ফিরিবার কালে গিবিশ শ্রীশ্রীমাকে অকপটে 
অন্তরের সকল কথা খুলিয়া! বলি! অতঃপর তাহার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিয়৷ লইয়াছিলেন। এখন হইতে সম্পূর্ণ অন্ত এক ব্যক্তি হইয়া গিরিশ কলিকাতায় 
ফিরিলেন এবং ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষা লইয়। পুস্তক-সকলের 
প্রণয়নে অবশিষ্ট জীবন নিয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।” (“ভক্ত গিরিশচন্দ্র” 
উদ্বোধন", ১৩২০ সাল আধাঢ। শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল-প্রণীত এবং স্বামী শ্রীসারদানন্দের 
দ্বার! সম্যক সংশোধিত, পরিবন্তিত ও পবিবদ্ধিত।) ৰ 

কলিকাতায় ফিরিয়া! আসিবার পর পাথুরিয়াঘাটার স্থপ্রসিদ্ধ ৬ প্রসম্নকূমার ঠান্ুর 
মহোদয়ের দৌহিত্র ্ব্গীয় নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্্রকে লইয়। ১২৯৯ 

* গিরিশ্চজের মুখে শুনিযাছি, “ভিখারী যখন এই গান গাহিতেছে, আমরা! একদিকে কাদিতেছি 
এবং অন্যদিকে স্ত্রীলোঝদের মধ্যে মাতাঠাকুরাণীও নয়দজলে ভাগিতেছেন।” 

1 গিরিশচন্দ্র-বিরচিত *্বাঙ্গাল” নামক গলে বণিত হুইয়াছে : হরেন্ত্র ও রাধাকান্ত কলিকাতার 
কোনও স্কুলে এক ক্লাসে পড়িত। হরেন্দ্র ধনাঢ্য সম্তানঃ রাধাকাস্ত পাড়াগেয়ে ভালমানুষ _দ্ছুলে 
“বাঙ্জাল” বলিত। স্কুলের দিন ফুরাইল, এখন উভয়ে সংসারে । হরেন্্র পিতার মৃত্যুর পর 'অগাধ 
সম্পত্তির অধিকারী হইযাছে, রাধাকান্ত 'মসে? থাকিয়! সওদাগরি অফিসে ২৫২ টাক! বেতনে বিল- 
সরকারের কাধ্য করে। বহুকাল পর হঠাৎ একদিন হরেক্দ্র রাধাকাস্তকে দেখিতে পাইয1 তাহার 
ৰাঁটাতে লইয! বাষ এবং তাহাকে অফিসের ক'জ ছাড়াইয়া আপনার বৈষয়িক কর্মে নিজ করে। 
পারিবারিক অশ্ান্তিবশতঃ হরেক রাধাকান্তের দেশে বেড়াইতে যাইতে উৎসুক হইল। কিন্ত গৃহস্থ 
রাধাকাত্ত আবাল্য হুখ-্প্রতিপালিত ধনাঢ্য হস্তানকে তাহার পল্লীগ্রামেরপর্ণকুটারে লইয! যাইতে ভীত 
হইয়া পড়িল। বিস্তু হবেন্ত্র ছাঁড়িল না। বাধাকাস্তকে অগত্যা তাহাকে সঙ্গে লইয়! দেশে যাইতে 
হইল। হরেল্রের €ই পলীবাস বর্ণনার সহিত গিরিশচন্দ্র “জয়রামব1টী? গ্রামে অবস্থানের অনেকটা 
আভাম আছে। যথ; 

শ্হরেন্দ্র চণ্তীমণ্ডপে যখন মাছুরে বসিহ] দা-কাট1 তামাক পরম তৃপ্তিব সহিত টানিতে লাগিল, 
রাধাকান্তের মা, ছেলের বন্ধুকে ছেলের মত বন্ধ করিয়। চি'ড়ে-ভাজণ, চাল-ভাজ1 তেল-নুন মাথিযা! জল 
খাইতে দিল, তখন রাধাকাস্ত আড়উ। বিস্তহরেন্ত্র যেরূপ তৃপ্তির সহিত ভাজাভূজি, গুড়পাটালি 
থাইল, অতি উপাদেয় দ্রব্য তাহাকে এরুপ ভাবে খাইতে ব্বাধাকাস্ত দেখে নাই। তাহার পর অন্ন, 
কলায়েব দাল, সজনিখাড1 চচ্চড়ি, আধপোড়! পোনামান ভাজা, উত্তম ঘৃত-হুপ্ধ_ পুত্রবৎ যত়্ের সহিত 
রাধাকান্তের মা হরেন্ত্রকে খাইতে দিল। হুরেন্ত্র বাটাতে যাহ! খাইত, তাহার ঘিগুণ থাইল। তথাপি 
মা-মাগী ঘোমট] টানিয়া কথা কহিয়। বলিল, বাবা, আর ছুটি ভাত ভাঙ্গিয়া খাও। আহ বাবা, 
এ খেয়ে যোষান ₹য়সে কি ক'রে থাকবে? এইসকল ম্নেহবাক্যে হরেশ্ত্রের চক্ষে জল আসিল। 
বাধাকাত্ত সাবান সঙ্গে লইধাছিল। বালিসের ওর, বিছান! প্রভৃতি কাচিয়! রাখিয়াছিল।"..পরদিন 
পরাতে াধাকান্তের চাকর রাখাল, মাহিন্গর ও অন্থাগ্য কৃষি চাকরেরা, হাতে কলিক! টানিতে-টানিতে 
হরেন্রকে আদর করিয়া] জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, গ্্যাগা বাবু, তোমার নিজ বাড়ী কি 
কলকাতায় 1. হরেন্র প্রায়ই বৃষকদিগকে খাওয়ায় এবং তাহাদের সহিত খায়। সন্ধ্যার পর তাহাদের 
সহিত নৃত্যপীত করে। সীতার দেয়-একসন্ধে ছোটে- কখনও ব] তাহাদের তামাক সাজিয়া 
খাওয়ায়।” ইত্যাদি । 
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সালে “মিনার্ড! থিয়েটার' নামে একটী নৃতন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। “গ্রেট 
স্তাসান্তাল থিয়েটারে'র জমী এ পর্য্যন্ত খালি পড়িয়াছিল। উক্ত জমীর শ্বত্বধিকারী 
অচ্েন্দ্রলাল দাসের নিকট “লিজ” লইয়। সেই স্থানেই “মিনার্ভ! ধিয়েটারে'র ভিত্তি স্থাপিত 
হুইল। বল! বাহুলা, "ছার থিয়েটারের ্বত্বাধিকারিগণের সহিত এ্রিমেন্ট খারিজের 

জন্য নাগেন্দ্রভূষণবাবু গিরিশচন্দ্রকে ভ্যামেজের পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করেন। সেই 
"টাক! দিয়া গিরিশচন্দ্র '্ার থিয়েটারের সহিত সত্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন । 
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অষ্টন্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ 

ণমিনার্ভা”য় গিরিশচন্দ্র 

নীলমাধববাবুর অধ্যক্ষতায় সিটী থিয়েটার সম্প্রদায় 'বীণা থিয়েটারে" নৃানাধিক 
এক বৎসরকাল থিয়েটার পরিচালন! করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্ত্র রঙ্গালয়ে স্থানের অল্পতা৷ 
ও নান। অন্থবিধাবশতঃ তাহার। একটী নৃতন নাট্যশাল! নির্মাণের নিমিত্ত একজন 
ধনীর সন্ধান করিতেছিলেন। গিরিশবাবুর প্রস্তাবে নাগেন্দ্রভুষণবাবু ইহাদিগকে 
তাহার নৃতন রঙ্গালয়ের লভ্যাংশ দানে স্বীকৃত হওয়ায়, সিটা সম্প্রদায় নবোৎসাহে 
এই নৃতন রঙ্গালয়ের [ভিত্তি স্থাপন হইতেই তাহার মহিত যোগদান করেন। কিন্ত 
নাগেন্দ্রভৃষণবাবু থিয়েটার-নিশ্মাণে যে টাকা ব্যয় হইবে অন্মান করিয়াছিলেন, কার্ধ্য 
প্রায় অর্ধাংশ হইয়া! আসিলে বুঝিলেন তাহার প্রায় তিনগুণ অধিক খরচ পড়িবে। 
এ নিমিত্ত তাহাকে দ্রেনাও করিতে হইয়াছিল। তিনি সিটী সম্প্রদায়কে এইসময়ে 
স্পষ্টই বলিলেন, “আমি রঙ্গালয-নিশ্নাণে খণগ্রস্ত হইয়াছি, এখনও খণ করিতে হইবে, 
যতদিন আমার এই খণ পরিশোধ না হয়, ততর্দিন আমি আপনাঁদিগকে লভ্যাংশ 
দিতে পারিব না।” নীলমাধববাবু প্রমুখ সিট সম্প্রদায় জিদ ধরিলেন, আমর। 
কাহারও চাকুরী করিব না, প্রথম হইতেই আমাদিগকে অংশ দিতে হইবে ।” গিরিশ- 
চন্দ্র সকল দ্দিক বিবেচনা করিয়! মধ্যস্থতা করিলেন, “নাগেন্দ্রভৃষণবাবু খণ পরিশোধ 
হইলেই সিটা সম্প্রদায়কে লভ্যাংশ দিবেন, কিন্তু এই মর্মে তাহাকে এখন হইতেই পাক! 
লেখাপড়া করিয়৷ দিতে হইবে।” নাগেন্দ্রবাবু ইহাতে সম্মত হইলেন, কিন্ত নীলমাধব- 

বাবু সম্মত হইলেন না । গিরিশচন্দ্র অনেক বুঝাইলেন, নীলমাধববাবু কোনওমতে 
দ্বীকৃত না হইয়া দল লইয়া চলিয়৷ গেলেন । 

গিরিশচন্দ্র একটু বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাহার স্বভাব ছিল, কোনও 
বিষয়ে বাধ! পাইলে অণুযাত্র নিরুৎসাহ না হইয়া, নবোগ্ভমে সেই কার্যে সাফল্যলাভের 
নিমিত্ত বন্ধপরিকর.হইয়৷ উঠিতেন। তিনি নবব্রতী অভিনেত! ও নবীন যুবকগণকে 
লইয়া একটা নৃতন দল গঠনে রুতসন্কল্প হইলেন। উদ্ঘোগ-আয়োজন চলিতেছে, 
এমন সময়ে নটকুলশেখর অর্ধেন্ুশেখর আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হুইলেন - মণি- 
কাঞ্চন সংযোগ হইল । পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, অর্ধেন্দুবাবু স্থায়ীভাবে একস্থানে 
থাকিতেন না; কখনও কলিকাতায় কখনও বা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম নান স্থানে 
ঘূরিয়! বেড়াইতেন। ইহার কিছুদিন পূর্বে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অর্দেন্দু- 
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বাবুকে সহকারী পাইয়া! গিব্বিশচন্ের বিশেষ সুবিধা হইল । 
শীযুক্ত ুরেন্্নাথ ঘোষ (দানিবাবু), শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব ও নিখিলেশ্রকুষ*" 

দেব ভ্রাতৃঘয়, স্বগাঁয় বিনোদবিহারী সোম ( পদবাবু ), কুমুদনাথ সরকার, রুষ্লাল 
চক্রবন্তা, অশ্ুকূলচন্দ্র বটব্যাল, মানিকলাল ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ» 
নিবারণচন্্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণকে লইয়া নৃতন দল গঠিত হইল। ইহাদ্দিগকে- 
সম্পূর্ণ নৃতনভাবে শিক্ষাদান করিয়া বঙ্গ-রঙ্গভূমির পুরাতন ধারা বদলাইয়া৷ দিবেন - 
গিরিশচন্দ্র স্থির করিয়াছিলেন । 

'ম্যাকৃবেথ' অনুবাদ 

নাটকাভিনয়েও নৃতন যুগ আনিবার নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র এইসময়ে মহাকবি 
সেক্সপীয়রের “ম্যাকৃবেখ নাটকের দ্বিতীয়বার অনুবাদ করেন। পাঠকগণের বোধহয় 
স্মরণ আছে, “গ্রেট ম্যাসান্াল থিয়েটারে কদ্রপাল' নাটকাভিনয় প্রসঙ্গে হাইকোটের 
ভূতপূর্বব বিচারপতি হ্বগাঁয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, 
“ম্যাকবেখ নাটকের ডাকিনী( আঃ001) )দের ভাষার বঙ্গানুবাদ বড়ই কঠিন (১১৮ 

পৃষ্ঠা দ্র্টব্য)। গিরিশচন্দ্র উৎন্থকযবশতঃ উক্ত নাটকের অনুবাদে প্রবৃত হইয়। প্রায় 
তাহা শেষ করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু আযাটুকিন্পন কোম্পানীর অফিন ফেল 
হইবার সময় পাওুলিপিখানি খোয়া যায় (৯৫ পৃষ্ঠ প্রই্টব্য)। এক্ষণে তিনি পুনরায় 
অতি যত্বের সহিত এঁ নাটকখানি নৃত্তন করিয়া অন্থবাদ করেন। তাহার মুখে 
শুনিয়াছিলাম, পূর্ববস্থৃতি হইতে অনেক স্থানে তিনি সাহায্য পাইয়াছিলেন। 

“ম্যাকৃবেখ' অনুবাদে গিরিশচন্দ্র কিরূপ অদ্ভুত পাণ্ডিত্য কাশ করিয়াছিলেন, 
তাহার পরিচয়ন্বরূপ নাটকের প্রারস্তেই প্রথম ডাকিনীর উক্তির মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত 
করিতেছি : 

৬1১০1) 51591] ০ 01১12212666 2.491 

[9 0001)061, 11517001196, 0 ঠা) 1911? 

সম্ভবতঃ গুরুদাসবাবুর ধারণ! ছিল, সাধারণ অনুবাদক এমন একট! ইহার অন্থবাদ 
করিবে, যাহাতে ডাকিনীর ভাষার 'ধাত' (91:16) বজায় থাকিবে না, যথা : 

আবার মিবিব বল কোথা তিন জনে- 
বজধ্ৰনি, দামিনী, বা বারি বরিষণে? 

কিন্ত গিরিশচন্দ্র ডাকিনীর ভাষার বিশেষত্ব রক্ষার নিমিত্ত কিরূপ প্রয়াস করিয়াছেন-- 
পাঠ করুন : 

দিদি লো, বল না আবার মিলব কবে তিন বোনে - 
যখন ঝরবে মেঘ! ঝুপুর ঝুপুর, 
চক চকাচক হানবে চিক্ুর, 

কড় কড়াকড় কড়া কড়া ডাকবে যখন ঝনবনে? 
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পুনশ্চ, ১ম অঞ্ধ, ৩য় দৃষ্তে ১ম। ভাকিনী : 
48৯ 82810275 165 1080 51565026365 117) 15০: 1, 

4৯10 0000018749 210 12001561805 2150 100101814 

এলো! চুলে মালার মেয়ে, বসে উদোম গায়, 
ভোর কোচড়ে ছেচ। বাদাম, চাকুম চাকুম খায। 

উক্ত দৃশ্তেই ভাকিনীগণ 'নাচন-কৌদন' করিতেছে : 
711011০2 6০ 0211765 2170 00155 00 10116, 

/৯100 0011052 28919 00 1709106 09 181186, 

[2০9০০ |-- 006 010271305 ড৫০011180 0. 

তিন পাক তোর, তিন পাক মোর, 

তিন তিরিখ্যে ন' পাক হবে, আর তিন পাক ঘোর; 
থাম্ থাম্ থাম নাচোন-কোদন, পরলে কুহছুক ঘের । 

৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্টে জলন্ত কটাছে কুহক-স্থ্টির আযবোজনে ডাকিনীগণ 
০০৪]০ 01 01:96018১ 0০০00 0£ আ০1:£ 3 

৬৬ 16০1865” 17011001275 3 2208.7, 2180 €7316, 

(00: 01056 1:8৬ 1170 5810592, 91011 1 

[২০০ 01 15612010015 01850 1701” 0511 3 

[1৬০ 0৫ 10129901501721176 7০৬৩ ; 

03811] 01 50909 8180 9119 0: 9০৬, 

০11৬ 2৫৮0 117 0106 1700018:5 ০11052 £ 

099০ ০01 000 25007 80905 11057 

17160101012 00-90275150 080০, 

[016017-0611৮610 55 & 019, 

1+191:5 09০ £021 05101. 2150. 51910 : 

4৯০00. 061500৪0125 01781001012, 

চ০ 07 11061601206 ০0৫6 001 2:0101017. 

ছেড়ে দে নেক্ড়ে বাঘের দাত, 
সাপের এসো মিশিয়ে নে তার সাথ? 
শুটকী কর! ডাইনি মরা, 
নোন। হাঙ্গর ক্ষিধেয় জরা, 
টুটীটে নে না ছিড়ে, 
বা'র ক'রে নে ভুড়ি ফেড়ে; 
বিষের চারার শেকড় খান! 

'আধার রেতে খু'ড়ে আনা; 
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দেবতাকে গাল দেছে স্লেটে, 
নে এয়ীহুদীর মেটে ? 
ছাগলের পিত্তি থোবা, 
নিয়ে লো কড়ায় চোবা ; 
কবর ভূইয়ের ঝাউয়ের ভাটা, 
গেরণের রেতে কাট; 
তুরকির নাকের বৌটা, 
তাতারের ঠোঁটটা মোটা? 
বিয়িয়ে ছেলে খানার ধারে 
মুখ টিপে তার দেছে সেরে, 
ন্তাল্নেলে আঙুল চেলে, 
এনে দে লে! কড়ায় ফেলে, 

থকথকে ঘন ঘন, 

কর ঝোল কথা শোন; 

বাঘের ভূঁড়ি তার উপরে, 
মলা রাখ কড়া ভ'রে। 

ভাব অস্ষু্ন রাখিয়া অথচ সরল এবং ওজন্থিনী ভাষায় তাহার অনুবাদ কিরূপ স্থন্দর" 
হইয়াছে, তাহা দেখাইতে হইলে সমস্ত বইখানি উদ্ধত করিতে হয়, আমরা! কেবলমাত্র 
সর্বজন-গ্রশংসিত বিশিষ্ট কয়েকটা স্থান নিয়ে উদ্ধাত করিলাম : 

১। রাজহত্যা-সঙ্কল্লে লেডি ম্যাকৃবেথ ( ১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য): 
(01296, 50 91110 

1080 ভা) 01 090201 01000381005 01752 1)6 1)616, 

4৯00 21] [006১ 00100 002 ০:0০ 00 002 6০৬, 0০০-05]11 

(0: 01650 ০061 1 1008106 00101 105 01009, 

9০] 0 00১805955 800 09559£০ 00 121701:92 , 

[71586 150 01000100005 $151617055 ০01 ৪0৪০ 

91791.2 1205 1611 0010096১101 1566 06206 1060/01) 

11672062100 101 00202 60 095 আ01291)5 70:68365, 

4৯10 0216 105 10111 102 £811, ০ 10010070105 1012150605) 

1১6০৬ 2 5০৩: 518150653 90036818093 

০০ 816 00 12001:655 20015017161 1 001006, 021০0 18190 

4৯00 081] 0056 28 006 00115650 50001:2 0: 7611, 
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খ্ভৎ 



নখ । 

আয় আয়, আয় রে নরকবালি পিশাচনিচয় ! 
ডাকিছে জিঘাংস। তোরে আর ত্বরা করি ; 
হর নারী-কোমলতা হাদি হ'তে মম, 
আপাদমস্তক কর কঠিনতাময় । 
কর ঘন শোপণিত-প্রবাহ 
রুদ্ধ পাখ হাদয়ের দ্বার, 

মানব-স্বভাব-জাত অচ্্তাপ যেন নাহি পশে; 
না টলায় উদ্দেশ্য ভীষণ, ছন্দ নাহি উঠে মনে, 

যদবধি কাধ্য নাহি হয় সমাধান ! 
এস হত্যা-উত্তেজনাকারি, 
ভ্রম যার? অদৃশ্ঠ শরীরে, 
মানব-স্বভাবে পাপ-উত্তেজন। হেতু, 
এস এস নারীর হাদয়ে, 
পয়ঃ পবিবর্তে বিষ দেহ পয়োধরে ! 
আয় আক ঘে।ররূপ1 তামসী ত্রিষামা, 
ভীষণ নরক-ধূমে আবরিয়1 কায় ! 
যেন তীক্ষ ছরী না হেরে আঘাত; 
তমাচ্ছন্ন আবরণ ভেদিয়া গগন 
“কি কর, কি কর 1” নাহি বলে। 

ম্য।কৃবেথ (১ম অঙ্ক” ৭ম দৃশ্য) : 

[1 16 ৬০75 40109 ড51861) 7615 00186, 0612 70 ০1০ ৬০1] 

[0৬০০ 00702 01011010152 46 01059,552,951189.01018 
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এ কঠিন ব্রত যদি উদ্ভাপনে হ'ত উদ্ভাপন, 
শ্রেয়; তবে শীঘ্র সমাধান । 

৬৩ 



লদ্ধকাম হত্যা যদি বারিতে পারিত পরিণাম, 
অস্াঘাতে ফুবাত সকলি, 
ভূঙ্ধিতে না হ'ত ফলাফল ইহকালে। 
কীর্ণ এ ভব-কুলে দাড়ায় নির্ভয়ে, 

করিতাম অবহেলা পরলোকে । 
কিন্ত এই গুরু পাপে ছণ্ড ইহলোকে ; 
অন্তে শিখে এ শোণিত খেলা, 
শিক্ষকে দেখায় সেই খেল। প্রাপনাশী । 
বিষম অপক্ষপাতী বিধির নিয়ম, 
যার বিষপাত্র, আনি ধরে তার মুখে । 

৩। ডাক্তারের প্রতি ম্যাকৃবেথ (৫ম অস্ক, ৩য় দৃশ্য) : 
08175 0000 1006 10011715610 00 ৪. 1011)0 0£969.3'0, 

01001. 2017 006 106177015 2, 29069050210, 

২৪2০ 00৫0 00০ 1166০ 0:০915123 0£ 05৩ 02810) 

4100 100 50106 5৬০০ 001151003 21501906 

€(51921752 002 90097 0095028 0: 0580 061110909 50৬%ি, 

৬৬17101) 61810500010 006 156210? 

পার না কি মনোব্যাধি করিতে মোচন, 
স্বৃতি হ'তে উাড়িতে নার কি হে তুমি 
দুরস্ত সম্তাপ বদ্ধমূল? 
অগ্নিবর্ণে থরে থরে মন্তিফ মাঝারে 
লেখা অগ্ুতাপ লিপি - 

আছে কি কৌশল তব মুছিবারে তায়? 
অন্তর গরল যার প্রবল পীড়নে ! 
ব্যথিত হদয়াগার _ 
বিশ্বৃতি অম্বত বারি কবি দন 
ধৌত কর-পার যদ্দি। 

উদ্ধত অংশ পাঠে স্পষ্টই প্রতীযমান হয় যে ইংরাজি এবং বাঙ্গাল! ভাষায় প্রগাঢ় 
ব্যুৎ্পত্তি না থাকিলে এরূপ চমৎকার অন্গবাদ সহজসাব্য নছে। 

৬৪ 



“ম্যাকৃবেধ' অভিনয় 

'ষ্যাকৃবেথ নাটকের রিহাবশ্তাল আরম্তকালীন 'এমারেন্ড থিয়েটার” হইতে পণ্ডিত 
শ্রী হুরিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং “পিটা থিয়েটার" হইতে স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক ও শরৎচন্জ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রাগুবাবু ) আঙিয়। গিরিশচন্দ্রের সহিত যোগঞ্ধান করেন । প্রায় সাত 
মাস ধরিয়া “ম্যাকৃবেখ এবং তৎসঙ্গে গিরিশচন্দ্রের “মুকুল-মুঞ্জরা” নামক আর একখানি 
নাটকের* রিহারন্যাল চলিয়াছিল। 

নবনিন্মিত রঙ্গালয়ের নামকরণের নিষিত্ত প্রথমে তিনটি নাম প্রস্তাবিত হয় - ক্লাসিক, 
মিনার্ড। ও আনন্দময়ী থিয়েটার । অবশেষে সর্ববাদীসম্মতিক্রমে “মিনার্ড। ধিম্েটার 
নামই গৃহীত হয়। উত্তরকালে ম্বগায় অমবেন্দ্রনাথ দত্ত যে লময়ে 'এমাবেন্ড থিয়েটার" 
ভাড়া লইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার থিয়েটারের 'ক্লাসিক' নাম রাখিয়াছিলেন । 

১৬ই মাঘ ১২৯৯ সাল (২৮শে জানুয়ারী ১০৯৩ শ্রী) 'ম্যাক্বেধ লইয়া “মিনার্তা 
ধিয়েটার' প্রথম খোলা হয়। প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

ডন্ক্যান পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচাধ্য | 

ম্যাকম যুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘে!ষ (দানিবাবু)। 
ডনাল্বেন শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকুষ্ণ দেব। 
ম্যাকৃব্থে গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
ব্যাঙ্কে কুমুধনাথ সরকার । 

ম্যাকৃডক ও হিকেট অঘোরনাথ পাঠক। 
লেনঝ্স বিনোদবিহারী সম (পদবাবু )। 
রস কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী । 
মেনটিয়েখ, ওয় হত্যাকারী ও 

ওয়া ডাকিনী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 
আ্যাঙ্গাস অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল। 
কেখনেস, ২য় হত্যাকারী ও 

রক্তাক্ত সৈনিক শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব। 
ক্রিয়েন্স শ্রীমতী কুঙমকুমারী | 
বৃদ্ধ সিউয়ার্ড শ্রীযুক্ত ঠাকুরদ।স চট্টোপাধ্যায় 

(দাত্বাবু )। 

যুব! মিউয়ার্ড ও ২য়! ভাকিনী শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 

সিটন ীযুক্ত নন্দহরি ভট্টাচার্ধ্য (প্রম্পটার )। 
দ্বারপাল, ১ম ডাকিনী, বৃদ্ধ 

১ম হত্যাকারী ও ডাক্তার অর্ধেন্দুশেখর মুস্তকী। 

ক 'ইার থিয়েটারের নিমিত্ত গিরিশচল্ পূর্বে 'মুকুল-মুঞনরা' ও “আব হোসেন' রচনা করিয়া- 
'ছিলেন। নান! কারণে পুস্তক ছুইখানি তথায় অভিনীত হয় নাই। 

গি ১৭ ২৬৫ 



দত মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য ও তিতুরাম দাস। 
ম্যাকৃডফের পুত্র চয়নকুমারী | 
লেডী ম্যাকৃবেথ তিনকড়ি দাসী । 
লেভী ম্যাকৃডফ প্রমদাহ্ুন্দরী। 
পরিচারিকা হরিমতী (ডেকৃচি)। ইত্যার্দি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবক বাগচী । 
রঙ্গভূমি-সঙ্জাকর ধর্মদাস সর, জহরলাল ধর ও 

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দে ( সহকারীদ্বয় )। 
ষোড়শ পরিচ্ছেদে বণিত হইয়াছে, মিসেস্ লুইসের সহিত ঘনিষ্ঠতায় এবং 'লুইস 

থিয়েটারে? প্রায়ই অভিনয় দর্শনে যুবক গিরিশচন্দ্র নাট্য প্রতিভা ক্ফষুরিত হইয়া! থাকে । 
তৎপরে কলিকাতায় আগত লন্বপ্রতিষ্ঠ বছু বিলাতী থিয়েটারে সেক্সগীয়রের শ্রেষ্ঠ 
নাটকগুলির অভিনয় দেখিয়া! তিনি পাশ্চাত্য নাট্যকলায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন । 
সেই অভিজ্ঞতায় ও স্বভাবগ্রদত্ত নাট্যপ্রতিভাঁয় তিনি ঘম্যাকবেথে'র শিক্ষাদানে এবং 
স্বয়ং ম্যাকৃবেথের ভূমিকা অভিনয় করিয়া প্রতিপন্ন করেন বাঙ্গালীর ঘ্বার1 বাঙ্গালা 
ভাষাতেও বিলাতের সুবিধ্যাত অভিনেতৃগণের ন্যায় রস সৃষ্টি করা যায়। নাটকের 
প্রত্যেক ভূমিকাই হুদ্দর এবং নির্দোষভাবে অভিনীত হইয়াছিল। 

অর্ধে্ুশেখর পাচটা বিভিন্ন রসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অসাধারণ অভিনয় 
চাতুর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ্বগাঁঘা তিনকড়ি দাসীর 
জেভী ম্যাকবেথের অভিনয়। বিলাতের বড়-বড় শিক্ষিতা অভিনেত্রী যে ভূমিক৷ 
অভিনয় করিতে ভীতা৷ হন, সেই ভূমিকা এক নগণ্যা অশিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের 
দ্বারা অভিনয় যে একেবারেই অসম্ভব, ইহাই শিক্ষিত সমাজের ধারণা ছিল, কিন্ত 
ভিনকড়ি তাহার অসামান্য অধ্যবসায় এবং গিরিশচন্দ্র অদ্ভুত শিক্ষা-প্রভাবে 
তাহাদের সেই ভ্রান্ত ধারণ! দূর করিয়াছিলেন। 

গিরিশচন্দ্রের আশ্চর্য শিক্ষাদান ও অভিনয়-কৌশল এবং তাহার অদ্ভুত অন্ুবাদ- 
শক্তির পরিচয় পাইয়া কি শত্রু, কি মিত্র উ্ভয়পক্ষই বিশ্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 
এমনকি, যাহারা গিরিশচন্দ্রের একান্ত পক্ষপাতী, তাহাদেরও আশ্চর্য্যের সীমা! ছিল ন|। 
এইসময় হইতেই তিনি বিঘজ্জন সমাজে ইংরাজী পাহিত্যে সুপপ্ডিত বলিয়াসমাদূত হন। 

ঘইংলিশম্যানের সম্পাদক অভিনয় দর্শনে লেখেন, ৭4১ 82178911021 ০0: 
09৬00: 19 ৪ 11৬6]15 51385650101) ০৫ 10700181010, 100 096 6811 13 21 

20171121016 160:000306101) 0 911 0136 50101010105 01 2) [00781191 509£.% 

অর্থাৎ বাঙ্গালী ম্যাকৃবেখ একটী হাসির কথা, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা ইংরাজী স্টেজে 
অভিনয্ব-নিপুণতার আশ্চর্ধ্য অনুকরণ । স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “ম্যাকৃবেথ' 
অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এই প্রথম 
আগমন করেন। গিরিশচন্দ্র অভিনয় এবং তাহার অন্বাদ এই উভয় শক্কিরই অপূর্ব 
লীলা-বিকাশ দেখিয়। ভূয়সী প্রশংসা করিয়! যান। ভূতপূর্বব 'ইত্ডয়ান নেসন' পঞ্জিকার 

হডঙ 



সম্পাদক, খেট্রোপলিটন ইনিউটিউসনের প্রিন্সিপাল, পত্ডিতগ্রবর ্বর্গায় এন. ঘোষ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, “সেক্সগীয়ারের “ম্যাক্বেখ' নাটক, করাসী ভাষায় সুন্দররূপ 
অন্থবাদিত হইয়াছে, কিন্তু গিরিশবাবুর অনুবাদ তাহা অপেক্ষ। উৎরুষ্ট।” “ক্লাসিক 
খিয়েটারে' যৎকালে “ম্যাক্বেথে'র পুনরভিনয় হয়, সে সময়ে হাইকোর্টের ভৃতপূর্বব 
বিচারপতিঘয় মহামান্ত চক্রমাধব ঘোষ ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্ববিখ্যাত কে, জি, 
গুপ্ত এবং হুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি. এল, রায় একযোগে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
*0 09189196606 110100162015 1210508£6 ০£ 91091:69১6891:6 ৪3 2 2851. 
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স্বগীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছিলেন, "গিরিশবাবুর অন্গবাদের 
এই বিশেষত্ব দেখিলাম, যে-যে স্থানে অন্গবাদ করা অতীব দুরূহ, সেই-সেই স্থানে 
তাহার শক্কিমত্! সমধিক প্রকাশ পাইয়াছে।” 

“ম্যাকৃবেখ অভিনয়ে নাট্যশিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র 
বিখ্যাত চিত্রবর উইলিয়ার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত চিত্রপট অস্কিত করাইয়া- 
ছিলেন। তাহার অঙ্কিত "ড্রপ সিন ধাহার। দেখিয়াছেন, তাহারা মুক্তকঠে বলিয়াছেন, 

এরূপ দৃশ্তপট পূর্বে তাহারা আর কথনও দেখেন নাই।* এই গ্ড্রপ দিনের" বিশিষ্টতা 
ছিল এই _ ৪66 ০01091-এর 1081707)8 যেন 011 98)6536-এব মতন দেখাইত। 
প্রসিদ্ধ রপ-সজ্জাকর পিম সাহেবকে নিযুক্ত করিয়৷ গিরিশচন্দ্র আধুনিক রঙ্গালয়ে সাজ- 
সন্দা-নৈপুণ্যেরও অনেক উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন । 

যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং থে অর্থব/য়ে এই নাটক অভিনীত হইয়া- 
ছিল, আধিক হিসাবে কিন্তু সেরূপ ফললাভ হয় নাই । শিক্ষিত সমাজে ইহার কতকট৷ 
আদর হইলেও দর্শকসাধারণের মন 'ম্যাকৃবেখ আকৃষ্ট করিতে পারে নাই । তাহাদের 
চিরপরিচিত পৌরাণিক বা সামাজিক নাটকের পরিবর্তে এই রুদ্ররসাত্মক বিলাতী 
নাটক তেমন ক্ুচিকর হইল না। ক্রমশঃ বিক্রয় হ্বাম হইতে থাকায় নাটকের অভিনয় 

বন্ধ হইল। সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একে-একে সেক্সপীয়রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির 
বঙ্গান্বাদ-বাসনা মন হইতে বিলীন হইল। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য, তাই বঙ্গ-নাট্যশাগার 
নাট)কারগণকে সাধারণ শ্রোতার মুখ চাহিয়। নাটক লিখিতে হয়। গিরিশচন্ত্রের অল্প- 
আয়াস-রচিত “আবু হোসেন কৌতুক-গীতিনাট্যের অভিনয়কালীন দর্শকবন্দের প্রথম 
হইতে শেষ পর্যন্ত মহা! উল্লাসে হান্ত ও করতালি ধ্বনিতে রঙ্গালয় কম্পিত হইতে 
দেখিয়া, “ম্যাকৃবেখ'-অন্থবাদক “আবু হোসেনে'র রুচয়িতা হইয়াও সাধারণ দর্শকের রুচি 
দর্শনে ক্ষুকধ হইয়া! বলিয়াছিলেন, “নাটক দেখিবার যোগ্যতালাভে ইহাদের এখনও বহু 

* ১৩১৯ সাল ১জ! কাণ্ডিক, বৃধবার “মিদার্তা থিয়েটায়? ভক্মীতৃত হয়। সেই সঙ্গে এই দৃষ্ঠপট- 
খানিও চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়। 

হণ 



*্যৎসর লাগিব, নটিক্ষ বুবিবার সাধারণ দর্শক এখনও বাঙ্গালায় তৈয়ান্ী হয় নাই। 
পেশাদার খিয়েটার প্রতিষ্ঠানে আমার যে আপত্তি ছিল-ইহাও তাহার একটা 
হরণ 1% 

“মুকুল-মুঞ্জরা 

২৪শে মাঘ (১২৯৯ সাল) রধিবার, “মিনার্ভ! থিয়েটারে গিরিশচজ্রের “মুকু ল-মুগ্জরা” 
নাটক গ্রথম অভিনীত হয়।& প্রথ্মাঁভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ £ 

অচ্যুতানন্দ অঘোরনাথ পাঠক। 
জয়ধ্বজ পণ্ডিত প্রা হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
চন্দ্রধবজ শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব। 
বীরসেন শ্রীযুক্ত ঠাক্রদাস চট্টোপাধ্যায় (দাস্থবাবু )। 
মুকুল শীযুক্ত হুরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
ক্ষিতিধর শ্রীযুক্ত নিখিলেন্ত্ররুষণ দেব | 
স্থষেণ শ্রীুক্ত নীলমণি ঘোষ । 
বরুণঠাদ অর্ধেন্দুশেখর মুত্তফী । 
ত্র কুমুদনাথ সরকার । 
ভজনরাম বিনোদবিহারী সোম ( পদ্দবাবু) 
তারা তিনকড়ি দাসী । 
সুরা শ্রীমতী কুহুমকুমারী। 
চামেলী হুরিসন্দরী (বিড়াল )। 
পানী শ্রীমতী হরিদাসী (টল)। ইত্যাদি। 

* নুহৃত্বর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বহুর় সৌজন্যে “মিনার্ড! খিয়েটার* হইতে প্রকাশিত এই সপ্তাহের 
এফখানি পুরাতন হ্যাওবিল পাইয়াছি। গিরিশচত্ত্রের 'হ্যাগুধিল' লিখিবার বিশিষ্টতা ছি্গ বিন! 
আড়ম্বরে বক্তব্য প্রকাশ । পাঠকগণের কৌতুহল নিবারগার্থে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম : 

*মিনার্ড1 থিয়েটার, ৬নং বিডন ভ্্রীট, কলিকাতা । শশিবার, ২৩শে মাঘ ১২৯৯ সাল, রাত্রি 
৯ ঘটিক1। ম্যাকৃবেথ (তৃতীয় অভিনয় রজনী )। ) 1:86 156] 8521190 0585561£ 04 1007015228 
810 10, 00070010778 200 0165880£ 032 016০০ 10 511০6 801861619০2 0০ (108 ও 280. [31805. 

সুযোগ্য ইংরাজ চিত্রকর ছার। চিত্রপটগুলি চিত্রিত ও ইংরাজ তত্বাবধানে পরিচ্ছদ প্রস্ত ত 
ধুলিয়! কালের দ্বার, আছে যার অধিকার, দেখ আসি চিত্র পরিচ্ছদ | 
উচ্চ কাব্য অভিনয়, যদ্দি কাক প্রাণে লয়, বিকাশ হইবে তার চিত্তকোকমনদ ॥ 

সু 23 7907060009৮ 006 08000886 8510015 ৪০০০:360 00 156 ০/২ ভে০ 016০1038 

1:005881008। 0895 1906 ৩. আ71030818 1019 61236, আমার উৎসাহদাতাগণ ছুইবার ( অর্থাৎ 

স্যাসাভালঃ ও “টার থিরেটার' প্রতিষ্ঠার সময় ) যেনধপ উৎসাহ প্রদান করিগাছেন, ভরনা করি এবারও, 
সেইন্ধপ করিবেন। 

২৬৮ 



“মুকুল-মুগ্ধরা আদিরসাত্বক দৃশ্ঠকাব্য। প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে, প্রকৃত 
প্রেষিক-প্রেমিকার লক্ষণ কি - এেমের কিরূপ অদ্ভূত শজি, গিরিশচন্দ্র তাহার অসামান্ত 
কবি-প্রতিভান্ন সেই ছবি এই নাটকে নিখুঁতভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন । প্রেমালোকে 
জড়েরও কুফিত হ্বদয়-কমল ষে পূর্ণবিকশিত হইতে পারে, এই নাটকে মূকুলের চরিত্রে 
তাহা অতি স্থন্দররূপ প্রক্ফুটিত হইয়াছে । তারা, যুবরাজ এবং মুগ্জরার প্রেম-চরিত্রও 
বড়ই বৈচিত্র্যময়, ইহা! বিলাতী আদর্শে গঠিত উপন্তাসের প্রেমিক-প্রেমিকা চিত্র 
নহে -_ খাটি এ দেশের জিনিষ । 

নৃতন নাটকের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নিধু'ত ছবি প্রায় দেখ যায় না, 
কিন্ত এই নাটকের পাত্রপাত্রীগণ কি আকৃতি-প্রকৃতি-কি বয়স হিসাবে এরূপ সামগ্রস্ 
রক্ষা! করিয়াছিলেন, যে অভিনয্-সাফল্যে কোন চরিত্রেরই উচ্চনিয় বিচার করিবার 
হযোগ ছিল না,- সকলেই শ্ব-স্ব চরিত্র অতি কৃতিত্বের সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন । 
বরুণচাদ ও ভজনরামের হান্তরস দর্শকসাধারণের এতটা মুখরোচক হইয়াছিল যে 
বহুদিন ধরিয়া তাহাদের ভূমিকার সরস বুক্নি, নাট্যামোদিগণের মুখে-মুখে 
চলিয়াছিল। “ছড়ায় এত ভালবাসা কোথায় পায়?” “( আমায়) বিলিয়ে দিতে চাও 
কি প্রা ণসই ?” “কেন ফুল ফোটে কে জানে !” প্রভৃতি “মুকুল-মুগ্তরা” নাটকের গানগুলি 
সঙ্গী তপ্রিয়গণের মুখে এখনও শুনা যায়। 

সৌ ন্দর্ধযহ্থঠির স্থবিকাশে এই নাটকখানি গিরিশচন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে 
গান পাইয়াছে। “বঙ্গবাসী'-সম্পাদক রায়সাহেব ম্বগ্গায় বিহারীলাল সরকার-লিখিত 
“জন্মভূমি মাসিকপত্তিকায় (ফান্তুন ১২৯৯ সাল ) এই নাটকের পনের পৃষ্ঠাব্যাপী এক 
দীর্ঘ সমালোচন! বাহির হুইয়াছিল। নিম্নে কিয়দ্ংশ উদ্ধাত করিলাম: ২ 

« মুকুল-মুগ্ুরা নাটকথানি চরিত্রে, ঘটনা-বৈচিত্রো এবং নাট্যমঞ্চের প্রকৃত 
ফলো পধায়ক কাধ্যকারিত্বে পরিপূর্ণ। ভাষ।, ভাব, শিল্প, সৌন্দর্য, কবিত্ব, কাব্যের 
বরণীয় বিষয়মাত্রের সবিশেষ বিকাশ "মুকুল-মুগ্ুরা"য়। নাট্যসঙ্গত তদীয় লিপি-কৌশল 
আত স্থন্দর।:**“মুকুল-মুগ্জুরা*় গিরিশবাবুকে অন্যান্ত নাট্যকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র 
করিয়া ফেলিয়াছে, এবং “মুকুল-মুগ্জুরা'য় গিরিশবাবুকে সহজে বুঝিম়্া লওয়া যায়। 
“মুকুল-মুগ্জুরা' বাক্-বিন্তাসের, ঘাত-গ্রতিঘাতের এবং কল্পনা-উদ্ভাবকত1রউচ্চতম আদর্শ। 
রহস্য ও সৌন্দর্য তীব্রভাবে এবং উজ্জলরাগে উচ্ছৃসিত ও উদ্ভাসিত। মানব চরিত্রের 
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গভীরত]হতব করিবার শক্কি গিরিশবাবুর কিদৃশী এবং রহন্ত-রপাবতরণে বিজয়লাভ 
করিবার ক্ষমত! তাহার কতদূর, “মুকুল-মুঞ্জুরা'য় তাহা! স্প্টীকৃত হইয়াছে।” 

“আবু হোষেন' 

১৩ই চৈত্র (১২৯৯ সাল) “মিনার্ভা থিয়েটারে” গিরিশচন্দ্র কৌতুকপূর্ণ “আবু 
হোসেন? গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রী 
গণ ; 

আবুহোসেন 

হারুণঅল-রসিদ 
উজীর 
মন্ত্র 

১ম বৈতালিক 
২য় বৈতালিক ও খোস্বোওয়াল৷ 
পাগলগণ 

বিচারপ্রার্থী পুরুষগণ 

হাকিম 
ইমাম 

মেওয়াওয়ালা 

রোশেনা 

বেগম 

আবু হোসেনের মাতা! 
দাই 
১ম৷ সখী 
বিচারগ্রাধিনী স্ত্রীঘয় 

ঞ. 'ম্যাকবেখ' মাটকে 400৮এর 
“জ্যাঙ্গাম নামে পর্দিচিত হুম। 

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তকী | 
দাস্থবাবু [ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ]। 
পদ্বাবু [বিনোদবিহারী সোম ]। 
রাণুবাবু [ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 
অঘোরনাথ পাঠক । 
তিতুরাম দাস। 
পণ্ডিত প্র হরিভূষণ ভষ্টাচাধ্য, 

কুমুদনাথ সরকার, পদবাবুঃ রাণুবাবু 
ও শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 

শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব, শ্রীযুক্ত নিবারণ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অনুকূলচন্ত্র 
বটব্যাল ওরফে আ্যাঙ্গাস।* 

কষ্ণলাল চক্রবর্তী । 
কুমুদনাথ সরকার । 
শ্রীযুক্ত নিবারণচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
হরিস্থন্দরী (বিড়াল )। 
শ্রীমতী বসন্তকুমারী ( ভূষণকুমারীর 

ভঙ্রী )। 

গুল্ফম হরি [ মতী দাসী ]। 
তিনকড়ি দাশী। 
শ্রীমতী কুস্থমকুমারী | 
শ্রীমতী হেমস্তকুমারী ও শ্রীমতী 

হরিদাসী (টল)। ইত্যাদি। 

মক। অভিনগর করিয়! অনুকূপবাৰ্ সাধারণের নিকট 
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আরব্যোপস্তাসের একটা গল্প অবলধনে গিরিশচন্ত্র সম্পূর্ণ নৃতন ভঙ্গিতে এই 
কৌতুকপূর্ণ গীতিনা্যখানি রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র এই অপূর্ব্ব রচনা-চাতুর্য্যের 
উপর সঙ্গীতাচারধয শ্রীযুক্ত দেবক বাগচী এবং স্থৃপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় (রাখুবাবু ) ইহাতে ন্থর এবং নৃত্য সংযোজনায় বিশেষরূপ নৃতনত্ব প্রকাশ 
করায়, “আবু হোমেন? দর্শকমগ্ডলীর নিকট এক অপূর্ধ্ব জিনিষ হইয়া উঠিয়াছিল | 
আজি পধ্যন্ত “আবূ হোসেন, চির নৃতন হুইয়। নাট্যামোদিগণকে আনন্দ প্রান 
করিতেছে । দাই ও মস্তুরের দ্বৈত-সঙ্গীত ও নৃত্যের মৌলিকতায় এবং চমৎকারিত্বে 
তিনকড়ি দাসী ও রাণুবাবু রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব রসের বন্থা! ছুটাইয়াছিলেন। “আবু 
হোসেনে'র অনুকরণে এ পর্য্যন্ত রক্গালয়ে বহুসংখ্যক গীতিনাট্যের স্থষ্টি হইয়াছে এবং 
এখনও হুইতেছে। এই গীতিনাট্যের গানগুলি যেমনি চটকদার সেইরূপ কবিত্বপূর্ণ 
ছুইখানি গীত উদ্ধৃত করিতেছি : 

১ম। আবু হোসেনের নিজ্রাভঙ্গে সথিগণ :- 
“জুটুলে৷ অলি ফুটুলে। কত ফুল। 
দোলে হায় ধীর পবনে সৌরভে আকুল ॥ 

ঝরু ঝরু ঝরছে শিশির, যেন সোনায় গাথা মাল! মতির, 
পাথীর তানে প্রাণে হানে তীর, 
আকাশে উষা হাসে, জলে কমলকুল ॥” 

খয। রোশেনার প্রতি সখিগণ :_ 
"একে লে! তোর। ভর যৌবন । 
রসে করেছে অবশ, আবেশে ঢলে নয়ন ॥ 

ঘোর বিরহ-বিকার তাতে, জোর ক'রেছে নারীর ধাতে, 
বাই কুপিতে সরল মন মাতে,- 
ভর হাদি, গুরু উরু _-বিষম কুলক্ষণ।” 

“রাম রহিম ন জুদা করে! দিল্কি সঁচ্চা রাখো জী1” গানথানি বোধহয়, এরূপ 
বাঙ্গালী নাই যে শুনেন নাই। 

আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণে স্বর্গীয় অর্ধেম্দুশেখর মুস্তকী মহাশয় দেশব্যাপী স্থযশ 
অঞ্জন করিয়াছিলেন । এই তরল হাশ্তরসাজ্মক গীতিনাট্যের ভিতরে৪ গিরিশচন্দের 
প্রতিভার বিকাশ পাইয়াছে পাগলাগারদের দৃশ্তে। সহিত্যিক, এতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক 
প্রভৃতি পাগলদের চিত্র বিশেষরূপ উপভোগ্য । 

«আবু হোসেনের অভিনয়ে “মিনার্ভা থিয়েটার” সর্বসাধারণের নিকট যেরূপ 
সমাদৃত হইয়াছিল, সেইরূপ অজজ্্র অর্থাগমে স্থপ্রতিষ্টিত হইয়৷ উঠিম়্াছিল। 
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'সপ্তমীতে বিসর্জন' 

২২শে আশ্বিন (১৩ সাল) “মিনার্ভা খিয়েটারে' গিরিশচন্ত্রের সপ্তমীতে 
বিসন্জন' পঞ্চরং প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রী 
গণ ॥ 

মামা অর্দেন্দুশেখর মুখ্তফী। 
গৌসাই পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য । 
গোবর্ধন (কাঞ্চেনবাবু ) পদবাবু [ বিনোদবিহারী সোম ]1 
উকীল ও প্যালারাম কুমুদনাথ সরকার । 

সাতকড়ি ও দালাল শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যা। 
বলরাম শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী | 
যাআর দলের অধিকারী পূর্ণচন্ত্র বন্থ্। 
আদ্[লতেব বেলিফ আাঙ্গাস! অন্ুকৃলচন্দ্র বটব্যাল ]1 
ওয়ারেণ্টের আসামী ও ধনী কুষ্ণলাল চক্রবর্তী । 
বিরাজ তিনকডি দাসী । 
বিরাজের মাত! গুল্ফম হরি [ মতী দাসী ]। 
রেবতী ভবতারিণী। 
যশোদা দাস্থবাবু [ ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ]। 
রুষণ টল হরি [ দাসী ]। 
রাধিক1 ভূষণকুমারী। ইত্যাদি 

পুজার বাজাবে কাণ্ডেনবাবুদেব অবস্থা বর্ণনা করিয়া এই সামাজিক হ্লেষাত্মক 
পঞ্চরংখানি লিখিত । ইংরাঁজীতে যাহাকে ছ0৪58891728 বলে, ইহা সেই 
প্রকৃতিব। ইহ। স্দ্বে অধিক আলোচনা নিশ্রয়োজন। সামাজিক নাটক বাস্তব 
সংসারে ঘটন। ও চরিঞ্জ লইয়া! রচিত হয়, এইরূপ বিদ্রপাত্মুক গ্রহসনের গল্প এবং চবিষ্তর 
সম্ভব-রাজ্যের প্রান্তসীম। হইতে আহত হইয়া থাকে - ইহার সকলই উচ্ছুঙ্খল। 

“জনা, 

৯ই পৌষ (১৩.০ সাল) গিরিশচন্দ্র 'জনা” পৌরাণিক নাটক “মিনার্ভা থিয়েটারে: 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অতিনেতৃগণ : 

নীলধ্বজ পণ্ডিত শ্রী হরিভৃষণ ভট্টাচার্য । 
প্রবীর যুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু )। 
অগ্নি ও ভৈরব অঘোরনাথ পাঠক । 
বিদুধক অর্ধেন্দুশেখর মুত্তফী। 
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শ্রীরষঃ রাণুবাবু [ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 
মহাদেব ও ভীম দ্াস্থবাবু [ ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ]। 
অর্জুন ভীযুক্ত চুণীলাল দেব। 
বৃষকেতু কষ্ণলাল চক্রবরভাঁ। 
অন্গুশা্ ও উলুক আযাঙ্জাস [ অন্ুকূলচন্দ্র বটব্যাল ]। 
১ম গঙ্গারক্ষক পদবাবু[ বিনোদবিহারী মোম ]। 
২য় গঙ্গারক্ষক শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কাম শ্রীমতী হুরিদাসী (টল)। 
মন্ত্রী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
সেনাপতি ও পাণ্ুব-দত যুক্ত নীলমণি ঘোষ। 
সেনানায়ক বিজয়্ক্ণ বন্থ। 
প্রবীরের দূত মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য। 
জন। তিনকড়ি দাসা। 

স্বাহ! ও রৃতি শ্রমতা শরৎকুমারী | 
মদনমঞ্জরী ভূষণকুমারী। 
বসম্তকুমারা শ্রমতা কু্বমকুমারী । 
নায়িকা ভবত|রিণী। 
্রাহ্মণী ও গঙ্গা! হরিমতী (গুল্ফম )। ইত্যা্দি। 

মহাভারতের অশ্বমেখ-পর্বস্তর্গত 'জণা'র উপাখ্য!ন পইয়। এই পাটকথানি 
রচিত। এরূপ নবরমের সম্মিলন, বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যে বড়ই বিরল। “জনা ও 'পাগুব- 
গৌরব" গিরিশচঝের সর্বশ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক । জনার মাতৃত্ব ও বিদূষকের তত্তি- 
রসে নাটকথানি সমু্ভাসিত হইয়! উঠিয়াছে। 

একদিকে গিরিশচন্দ্র যেইবূপ প্রধান চরিত্রগুলির শিক্ষাদান করিতেন, অন্তপিকে 

সেইরূপ অন্যান্ত ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে অর্দেন্দুবাবু এক-একটা সজীব ছবি খাড়া 
করিয়া দিতেন । উভয়ের সহযোগিতায় “মিন।র্ভা থিস্টোরে"র প্রত্যেক বহিগুলিই 
নিখুতভাবে অভিনীত হইয়া! আমিতেছিল। নাট্যসম্পদে “জনা” যেরূপ অতুলনীয়, 
ইহার প্রত্যেক ভূমিকাও সেইরূপ জীবন্তভাবে অভিনীত হইয়াছিল। পরলেকগতা 
তিনকড়ি দাসী লেডী ম্যাকবেথের পর জনার ভূমিক1 অতিনয় করিয়া অভিনেত্রীগণের 
মধ্যে সর্ববশ্রেষ্ঠা বলিয়া অভিহিতা৷ হইয়াছিলেন। 

অধিকাংশ সংস্কত নাটকে বিদুষক-চরিঙ পেটুক, লগল ও রাজার গ্রণয়-নস্ত্রীরপে 
বিচিত্র হইয়াছে, কিন্ত গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রে শ্লেধচ্ছলে ভক্তিভাব মিশাইয়৷ অতীব 
উজ্জ্বল এবং পরম উপভোগ্য করিয়া! তুলিয়াছেন। এ চরিত্র কি দেশী কি বিলাতী কোন 
নাটকেই এ পর্ধ্যস্ত দেখা যায় নাই। পণ্ডতিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ব 
মহাশয় ১৩৩১ সালে, স্টার থিয়েটারে আহত গিরিশচন্দ্র-ত্বতিসভার সভাপতি হইয়া 
গিরিশচন্দ্রের বিদৃষক-চরিত্রস্থটির অসমান্ নৈপুণ্য বিষয়ে এইভাবেই মন্তব্য প্রকাশ 

ছ 
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করিয়াছিলেন। মর্শস্পর্শী এবং নাটকীয় বিচিত্র রষে গীতরচনায় গিরিশচঞ্জ চিরদিনই 
সিদ্ধহত্ত ছিলেন। «আবু হোসেনের ন্যায় 'জনা'র গীতগুলিও সাধারণে বনপ্রচারিত 
হইয়া পড়ে । *সাহিত্য'-সম্পাদক ম্বর্গীর স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের পরম প্রিয় 
নীলধ্বজ-রাজ্যে শ্রীকষ্ণের আগমনে বালকগণের কৃষ্ণ-লীলার গীতখনি “জনা” হইতে 
উদ্ধত করিলাম : 

প্ঘরে কি নাইকো নবনী _ 
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে চুরি করিস নীলমণি ? 
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়ঃ মা ব'লে ডেকে] রে আমায়, 
সইবে কেন পরে,কত কথা৷ ব'লে যায়! 
ওরে, পথে জুদ্ছু আছে ব'সে, যেও না যাছুমণি | 

থেতে বসে ছড়িয়ে ফেলে দাও, 
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কইরে যাছু খাও? 
মন্দ বলে- তবু কেন পরের বাড়ি যাও? 
ওরে, ঘরে কি মোর মন ওঠে না, মিষ্টি কি পরের ননী?” 

আবাল-বুদ্ধবনিতার চিরপ্রিয় এই নাটক সম্বন্ধে বিস্তীত আলোচনার ভার 
দমালোচকগণের হস্তে অর্পণ করিয়৷ আমরা আর-একটা প্রয়োজনীয় কথার উল্লেখে 
“জনা'-প্রসঙ্গ শেষ করিব। 

অর্ধেন্দুবাবু বিদুষকের তভৃমিকাভিনয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত 
কয়েক রাত্রি অভিনয় করিয়া তিনি “মিনার্ভা থিয়েটার পরিত্যাগকরতঃ “এমারেন্ড 
থিয়েটার” ভাড়। লইয়! ম্বযং দ্বত্বাধিকারী হইয়া থিয়েটাব পরিচালনে প্রবৃতত হন।* 

* পাঠকগণ পঞ্চত্রিংশ পবিচ্ছেদে জ্ঞাত আছেন? গোপাললালবারুর সখ মিটিয়! গেলে তিনি ডাহার 
এমারেন্ড থিয়েটার", পত্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্ত্র ঘোষ, মতিলাল সুর এবং ব্রজনাথ 
মিজ -এই চাবিজনকে লিজ (ভাড়া )দেন। হহাবা বৎসবাবধি ধিষেটাব চাললাইধাব পর গোপালবাৰু 
পুনরাধ থিয়েটার নিজহন্তে লইযা সৃপ্রনিদ্ধ নাট্যকার ন্র্গীঘ মনোমোহন বনু মহাশয়কে ডাইরেক্টার ও 
ব্গায় কেদারনাথ চৌধুবী মহাশয়কে ম্যানেজার করিয়। থিয়েটার চালাইতে থাকেন। কয়েক বৎমর 
নানাভাবে থিয়েটার পবিচালিত হুইবার পব ১৮৯২ ধ্রী্টান্দেব জুন মাপ হইতে ব্ব্গাীষ মহেত্ত্রলাল বসু 
এবং নুপ্রসিদ্ধ গীতি-মাট্যকার ন্যায় অতুলকঞ্ণ মিত্র মহাশবদত্ন 'এমারেন্ডে'র লিজ গ্রহণ কবেন। 
ইহাদেব সময়ে অতুলবাধ্ কর্তৃক নাটকাকারে পরিবন্তিত *বিষবৃক্ষ” “কপালকুণ্ুলা”, “মাধবী কন্কণ? 
প্রভৃতি সুখ্যাতির নহিত অধ্িনীত হুইধাছিল। ১৯৯৪ খ্রী্টাবের মার্চ মালে ইহাদেব লিজ ফুরাইলে 

আদিষ! 'লেগি? হইলেন । কিস্ত তিনি নাটাবিশারদ হইলেও ব্যবলাধ' ছিলেন না স্বধং 
বিয়ার চালাইতে গিয়া! খণের দায়ে অবশেষে তাহার বলতবাটাধানি পর্ধযস্ত বিক্রধ হই! যায়। 

“বঙ্গীয় নাট্যশালায় লটচুড়ামণি স্বর্গ অধেন্দুশেখর মুত্তফী' নামক পুস্তিকা গিরিশচঞ্জ অর্ধেন্সুবা বু 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : 

প্যখন শ্রীবুক্ত নাগেন্্র ৃষণ মুখোপাধ্যাষ মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন আমি ও অর্ধেনদু 
পুব্বার একত্রিত হই। মধ্যে তিনি নান! স্থান ভ্রথণ করেন। মিনায় প্রথম অভিনয় “ম্যাকৃবেধ" 
ইহাতে অর্ধেনু 20:66: 1009) 014 29818 ও 19০6০: এই চারিটা অংশ গ্রহণ করেন । এই 

অভিনয়ে তাহার পূর্ধব-প্রতিষ্ঠ পুনকুদ্ধীপ্ত হইল। পরে আবুছোসেনে “আবুছোসেব*, মুকুল-মুঞ্জরায় 
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গিরিশচন্দ্রকে বাধ্য হইয়া শ্বয়ং বিদূষকের ভূমিকা! লইয়! রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতে হয়। 
অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন অর্ধেম্দুবাবু বিদুষকের অভিনয়ে যেরূপ হাস্তরসের হট 
করিতেন, গিরিশচন্দ্র বোধহয় সেরূপ প|রিবেন না, কিন্তু গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুবাবুর 
অনুসরণ না করিয়! বিদূষকের ছবি বদলাইয়। দিলেন। তিনি অর্ধেন্দুবাবুর তরল 
হাস্তের পরিবর্তে গা্তীর্য আনিয়া 5০:1০-০০201০ জিনিসটি কি - দর্শকগণকে অভিনয় 
করিয়া বুঝাইয়া দেন। গিরিশচন্ত্রের অভিনয়ে বাহিক হাশ্তরসের আবরণে বিদূষকের 
অন্তনিহিত ভক্তি-রসধারার আশ্বাদনে দর্শকমণ্ডলী যেরূপ পুলকিত সেইরূপ বিস্মিত 
হইয়া উঠিলেন। 'জনা”র অভিনয় আরও সতেজে চলিতে লাগিল। 

“বড়দিনের বখ.সিস' 

১*ই পৌষ (১৩** সাল ) “মিনার্ভা থিষেটাবে” গিরিশচন্দ্র “বড়দিনের বখ.সিস 

পঞ্চবংখানি সর্বপ্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভি- 
নেত্রীগণ £ 

পরিমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচাধ্য | 

নজর বাণুবাবু শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাখ্যায় ] | 
পু'টে মিত্র পদবাবু [ বিনোদবিহারী সোম ]। 
গয়ারাম অঘোরনাথ পাঠক । 
মিঃ ডল শ্রযুক্ত স্থবেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
ভুলু বাবা হেমস্তকুমারী। 

“বরুণচাদ”, জনা “ধিদুষক' প্রভৃতি অভিনয়-দক্ষতায় নবশ্রেণীব দর্শক চনৎকৃত ও প্রত্যেক 
নাট্যামোর্দীব মুখে অর্ধেন্দুব ভূষঘসা ব্যাখা! । জনার “্দূষক' ছুই চারি রজনী অভিনয়ের পর ঠিনি 
স্বযং স্বত্বাধিকাবী হুইয। থিষেটার চালাইবেন-এই অভিপ্রায়ে এমারেন্ড থিয়েটার ভাড়া লইলেন ॥ 
কতকগুলি অভিনেতাও তাহ্ছাব থিয়েটারে যোগদান কবিশেন। এইটী অর্ধেন্দুর জীবনে একটা 
ভ্রম। তিনি অভিনেত! ছিলেন, বিষয়ী থিলেন না| তিনি শিক্ষ। শিতে জানিতেন, কিন্ত কিনূপে সকল 
দিক সামগ্রস্ত রাখিষ! থিয়েটার চালাইতে হয়, তাহ! জানিতেন না । যথ! নৃতন নাটকের অভিনয়ের 
তারিখ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সকলকে বিশেষ শিক্ষ] দিবার প্রয়োজন, বড বড় অংশ, যাহাতে সর্ববাঙ্গপ 
পু হয, তাহার বিশেষ চেষ্টা আবন্তক। কিন্তু অর্ধেন্দ কোন এক ক্ষু্র অংশরভাল হয় নাই, তাহ! 
কিরাপে অম্পূর্ণ হইবে, তাহাবই জন্য বিত্রত। যাহার বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার! শিক্ষ1 
গ্রহণের জন্য উৎসুক হইলে বিরক্ত, ক্ষুদ্র অভিনেতা কোনওরূপে শিখিতেছে না, অর্ধেন্ছু তাহাকে 
কোনব্ধপে শিখাইবেনই। যদ্দি কোনও অভিনয়-শিক্ষালয় থাকিত, যথায় ছাত্রের! শিক্ষিত হুইয়। 
রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিবে, তাহার এক্সপ শিক্ষাগান প্রশংসার হইত, কিন্ত রঙ্গালয়-কার্ধ্য চালাইতে 
হইবে, অভিনয়-রাত্রি বিজ্ঞাপিত হুইয়াছে, এখন আর সময় অপব্যয় করিবার নব, ইহা! তিনি 
শিখাইবার জেদে অল্প বৃঝিতেন। তাহার কার্ধ্যে কেক বাধ! দিলে অতিশর বিরক্ত হইতেন, নিথু'ত 
না হইলে সে অভিনেভার নিস্তার নাই। এক্সপ কার্যের ফলাফল তিনি শ্বয়ং থিয়েটার করিয়া. 
অল্পদিনের মধ্যেই বুঝিয়াছিলেন। এইপ্রকার নান! বিষয়ে কার্যের উপযোগিতা তিনি বৃঝিতেন না, 
এ নিমিত্ত খপগ্রপ্ত হইর| তিনি থিয়েটার রাখিতে পারিলেন না1।” (২৯ ও ৩০ পৃষ্ঠা ) 
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প্রেমদান দাস্থবাবু [ ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ]1 
শ্বামধন ঘোষ খগেজনাথ সরকার । 

থিয়েটারের ম্যানেজার অর্দেন্দমশেখর মস্ত্ফী | 
পরিরাণী আসমানি । 
গুলজার তিনকড়ি দাসী 
মিসেস হাজর। ও 

ভেটকিমাছওয়ালী টল হরি [দাসী ]। 
মিসি বাবা শ্রীমতী হিজ্নবাল! ( হেন )। 
প্রেমদাসী গুল্ফম হরি [ মতী দাসী ]। 
ফুলকপি ও ফুলওয়ালা ভূষণকুমারী । 
লেবুওয়ালী শরংকুমারী | ইত্যাদি। 

বড়দিন উপলক্ষ্যে 'বেকুবের একজাং' (9190155 ০£ ঢ০০15) নাম দিয়! প্রথমে 
এই পঞ্চরংখানির অভিনয় ঘোষিত হয়। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে পুলিস হইতে 
বহিখানি পাস হয় নাই। বড়দিনের তখন পাঁচ-ছয়দিন মাত্র বাকী । গিরিশচন্দ্র 
তাড়াতাড়ি ইহার কতকট! কাটিয়াছাটিয়।! কতকটা ব1 বাড়াইয় “বড়দিনের বখ্সিম' 
নাম দিয়, পঞ্করংখানি পুনরায় খাড়া কবেন এবং পুলিস হইতে পাল করাইয়। বড়দিনের 

মান রাখেন। এখানিও “সঞ্তমীতে বিসর্জন" পঞ্চরং-এন্স অনুরূপ । 

ন্বপ্লের ফুল, 

২রা অগ্রহায়ণ (১৩০১ সাল) গিরিশচন্দ্রের "স্বপ্পের ফুল” গীতিনাট্য মিনা 
থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 

ধীর শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু )। 
অধীর শ্রীযুক্ত স্থরেজ্জনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
মনহরা তিনকড়ি দাসী | 
মনখর' শ্রীমতী হিঙ্গনবাল! ( হেন! )। 
যৃখী শ্রীমতী কুস্থমকুমাবী । 
বেল ভূষণকুমারী। ইত্যাদি । 

এখানি একখানি দ্বপক গীতিনাট্য ! প্রেম ইহার বিষষ, কিন্ত যে প্রেম সম্বন্ধে মধুস্থদন 
লিখিয়াছেন :/ 

“যে ষাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে, 
মদন-রাজার বিধি লক্গঘিব কেমনে? 

বদ্দি অবছেল! করি, রুষিবে শহ্বর-অরি, 
কে স্ঘরে ম্মর-শরে এ তিন ভূবনে ? 
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এই গ্লীতিনাট্যের বিষয়ীভূত গ্রেম সে প্রেম নছে। এ গ্রেম অর্থে ভোগ নয় আত্মত্যাগ । 
ভোগলুন্ধ বাস্তব সংসারে এই নিঃস্বার্থ ভালবাসাই স্বপ্নের ফুল। আনন্দে ইহার সৃষ্টি । 
গ্রন্থের আরস্তেই মন্হর[রূপে মহ্যায়ার আবির্ভাব এবং তাহার প্রথম উক্তি "ফুটলো 
কলি নয়ন"্জল ঢেলে ।” 

গিরিশচন্দ্র বনুপূর্বেব “কমলে কামিনী" নাটকে (২য় অঙ্ক, ১ম গর্ডাঙ্কের ক্োড়াঙ্ক) 
এই প্রেমের আভাস দিয়াছেন । সেখানেও চণ্ডী, সহচরী পক্স।কে বগিতেছেন : 

“ন। ঝরিলে নয়নের জল, 
না ফোটে কমল, 
প্রেমে কমলিনী পানে _ 
না! চায় চৈতন্য রবি |» 

কেবল “কমলে কামিনী'তে নয়, অন্তান্ত নাটকেও এ আভাস আমরা পাইয়। থাকি । 
এ অশ্র- আনন্দাশ্র | 

এই গীতিনাট্যেরনায়ক ছুইটা - ধীর এবং অবীর, নায্সিকাও দুইটা _যুধী এবং বেল! । 
ইছাদের সাংসারিক পরিচয় নাই, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, “আমরা হ্বপ্রের মানুষ, হ্বপ্পে 
কথা কই, স্বপ্নে দেখা দিই, ঘুম ভাঙ্গলেই চলে যাই।” ধার উদাসী, নারী-বিরাগী, 
অধীর - অ্গরাগী। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতিগত এই বিষম বৈষম্য থাকিলেও পরস্পরের 
্বার্থশন্য সৌখ্যে পরম্পরে আবদ্ধ। নায়িকাযুগলেরও অনুরূপ ভাব। স্বার্থশৃন্ত 
সৌহার্দ্যের বন্ধনে উভযে বাধা । নামে আকৃষ্ট হইয়া ইহার! সকলেই নগরপ্রান্তের 
উপবনে দ্বপ্ের ফুল দেখিবার জগ্ত সমাগত । উপবন রমণীয়, রানি রম্যতরা, মদন 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শর প্রয়োগ করিলেন। কিন্তুশরে আহত হইল 
কেবল বেলা, যুখী ও অধীর। ধীর নারী-বিরাগী, সে সর্বদাই বলে : 

“সাবধান সাবধান, তে।রে সদা বলি প্রাণ, 

সাবধান কুটাল নয়ন] । 
যদি দেবী মু্তি হয় চেও মাত্র রাঙ্গা পায়, 

সাহলে বদন তুলে বদন দেখ না ।” 
অধীর এবং বেলা পরম্পরের প্রতি পরম্পরে প্রথম আক্ষষ্ঠ হইল। যৃথী ধারের 
অন্ুরাগিণী, কিন্ত এ অগ্ররাগ নিক্ষল, প্রতিদানবিহীন । অনন্গের সৃষ্ট এই অগ্থরাগ 
বৈজ্ঞানিক ভাষায় যাহাকে যৌন আকর্ষণ এবং প্রারুতিক নির্বচন বলে, অবস্থাহসারে 
রিষের বিষে জর্জরিত হয়। এইজগ্ত এই সম্তোগমূলক অন্থুর/গের প্রথম আকর্ষণেই 
মনধরার আবির্ভাব । মনখরা বলিতেছে £ 

“পিরীত ক'রে আমার মনখরা, 
টা নাম নিয়েছি মনখরা, 

জেলে দেব রিষের বাতি, দেখি যদি প্রেম করা ।” 

কিন্ত মহামায়! ত্বয়ং যে দ্বপ্রের ফুল পরিস্ফুট করিবার জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, 

৭৭ 



মদনের লকল প্রয্ালই সেধানে নিক্ষল। মানবের সংসার-গ্রবৃত্তি মোহ হইতে উদ্ভুত ।' 
এই মোহ মানবকে জন্ম-জন্মাস্তয়েও পরিত্যাগ করে না, পূর্বজন্মের সংস্কারক্ূপে তাহ 
সঙ্গে থাকে । ধার সংসার-বাসনাঘ উদাসীন হইলেও তাহার মোহ সম্পূর্ণ কাটে নাই। 
সে মোহ স্্ার্থশূন্য সৌহার্দে্র রূপ ধারণ করিলেও তাহা মোহ। মহামায়া তাহাকে 
বলিতেছেন : 

“ছিন গিয়েছে রাত হয়েছে, ফের হয়েছে ভোর । 

ঠাউরে দেখ ছিটেফোটা যায়নি নেশার ঘোর ।” 
অর্থাৎ জন্মের পর আবার জন্ম হইয়াছে, তোমার সংসার-বাসন! প্রবল ন। হইলেও 

ঠাউরে দেখ ছিটেফে|টা যায়নি নেশার ঘোর”! স্বর্ণ-শৃঙ্খল হইলে কি হয়, এই নিঃস্বার্থ 
পৌহারদ্ঘও বন্ধন। মহামায়ার কৃপায় কিন্ত এই নির্বার্থ সৌহার্দ্য স্ার্থশূন্য প্রেমে 
পরিণত হইয়। মোহের বন্ধন মোচন করিয়। দিল। 

অনঙ্গের সৃষ্ট অন্ঠরাগ-বিরাগের সংঘর্ষে এই অপূর্ব গীতিনাট্যের আখ্যানভাগ গঠিত 
হইয়াছে । যৌন আকর্ষণে ইহার বীজ বপন, সখাদ্বয় এবং সধীঘয়ের পরস্পরের জন্য 
স্বার্থত্যাগে ইহার অঙ্কুর, শাস্ত্র যাহাকে অমৃত বলিয়া আখ্যান দিয়াছে -এই 
গীতিনাট্যের পরিণাম কল তাহাই _ এক কথায় জীবনুক্তি। এই অমৃতত্বলাভের জন্য 
শাস্ত্রের উপদেশ- জপ, তপ, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি । কবির ইঙ্গিত স্বার্থশূন্য ভালবাসা _ 
তুমি ভাল, তাই তোমায় ভালবাসি। মানব শ্বভাবত; উদাসী, মহামায়ার কৌশলে 
নারী তাহাকে মোহমুগ্ধ করিয়া সংসারে আবদ্ধ করে। সে বন্ধন-মুক্তির উপায় _ 
মহামায়া হবয়ংই বলিয়া দিতেছেন, 

“দেখলি, কেমন মোহের কাটা, প্রেমের কাটা দিয়ে উঠে গেল এখন ছুটোই 
ফেলে দে- 

ছুটে! কাট। ফেলে দে দেখ সেই সেই সেই রে। 
দেখ, খুজে পেতে আর কি পাবি, আমি ত নেই রে॥” 

ইহাই জীবন্মুক্তির ই্িত। পাঠক এইদিক দিয়! গীতিনাট্য আলোচন! করিলে ইহার 
রম সম্যক উপলব্ধি করিবেন। 

“সভ্যতার পাণ্ডা' 

১১ই পৌষ (১৩১ সাল) গিরিশচন্দ্রের “সভ্যতার পাণ্ড' পঞ্চরং 'মিনার্ভা 
বিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

পুরাতন বর্ষ শীযুক্ত গোবর্কনচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নৃত্তন ব্য রাণুবাবু, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 11 
নীলকাস্ত ও সেল মাষ্টার অঘোরনাথ পাঠক। 
পুরোহিত রদিকচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 
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হৃষটিধর দানিবাবু [ হ্থরেজ্্রনাথ ঘোষ ]। 
শশীভ্ষণ পণ্ডিত প্র হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
দীন অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 
সর্ববেশ্বর ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় (দাস্থবাবু )। 
ননে ও বিভার শ্তামাচরণ কুু। 
বছ্িনাথ শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকুঞ্ণ দেব। 
কসমাস্ শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ। 
খুদে বর ভোন। [ ব্জয়রুষ্ণ দাস ]। 
যুব বর মাণিকচন্দ্র ভট্টাচাধ্য। 
বেহারা অটলবিহারী চক্রবর্তী । 
গর্ভ তিতুরাম দাস। 
ভেড়া জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ । 

হাড়গিলে শ্রীযুক্ত বামাচরণ সেন। 
সভ্যত! তিনকড়ি দাসী । 
ভবতারিণী ও বৃদ্ধ! জগতারিণী । 
বিশ্বেশ্বরী গুল্ফম হরি [ মতীদাসী]। 
কুমৃদিনী হরিহন্দরী (ব্র্যাকী)। ইত্যারদি। 

সভ্যতার পাণ্ড ইহাও একখানি রূপক - পঞ্চরং । পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পঞ্চরং-এর ন্যায় ইহাও 
সামাজিক শ্লেষাত্মক নব্যসভ্যতার চিত্র । এইসকল বিদ্রপরসাত্মক রচনার মধ্য দিয়! 

আমর! জাতীয় ধর্শ, আচার ও অনুষ্ঠান এবং প্রাচীন লভ্যতার উপর গিবিশচন্ধের 
প্রগাঢ ভত্তি ওঅন্ুরাগের পরিচয়পাই । দৃষ্টান্তস্বরূপ সভ্যতার গীতখানি উদ্ধত করিলাম : 

“আমার মুখে হাসি, চোখে ফাসী তৃবনমোহিনী | 
মাদকতা, প্রবঞ্চন৷ চিরসঙ্গিনী ॥ 
অনাচার -আমার কঠহার, 
দাসী হয়ে চরণ সেবা করে ব্যভিচার, 

আমি মধুমাখ। কথা ক'য়ে, আগে ভোলাই কামিনী 
হৃদাসনে সধতনে পৃজি অহংকার, 
সে যে প্রাণপতি আমার, 

আমার হৃদয়রতন, যতনের ধন, জোর করি তো তার, 
আমি তার গরবে গরবিনী, আদরে আদরিণী |” 

বর্তমান সমাজে হিন্ুর সেই প্রাচীন সভ্যতা, নিষ্ঠা, আচার প্রভৃতি কিরূপ পণুভাবে 
একাধিপত্য করিতেছে, এ প্রহমনে তাহ পশুশালার দৃশ্তে উজ্জ্লভাবে চিত্রিত 
হইয়াছে । সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করুক বা নাই করুক, জাতীয় যুগ 
কৰি প্রতিভার উদ্দীপনায় সময়ের এইকপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য 
সভ্যজাতির ইতিহাসেও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় । রঙ্গমঞ্চের এই চিত্র সমাজের 
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'তাৎকালিক গতি, মতি, গ্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রস্থৃতির নির্ণয়ে ভবিষ্যৎ এতিহাদিকগণকে 
সহায়তা করিবে । এইজদ্ভাই জাতীয় রঙ্গমঞ্চ যুগধর্দের দর্পণ বলিয়া কথিত হয়। 

গিরিশচন্দ্র ইহাতে যেরূপ অতি হ্থন্দর ষড়খতুর ছয়খানি গান রচনা করিয়া ছিলেন, 
লেইরূপ বহু অর্থব্যয়ে বিলাতি 'প্যানোরামা, প্রবর্তন করাইয়া! যড়খতুর আশ্চধ্য দৃশ্ 
প্রদর্শনে রঙ্গমঞ্চের চিত্রশিল্পের উদ্নতিসাধন করেন। 

“করমেতি বাঈ' 

৫ই জ্যেষ্ঠ (১৩০২ সাল) “মিনার্ডা থিয়েটারে গিবিশচন্ধ্ের ভক্তি ও জ্ঞান 
€কবমেতি বাইঈ' দৃশ্ঠকাব্যখানি প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেত! 
ও অভিনেত্রীগণ : 

শরীক শ্রমতী কুহ্থমকুমারী । 
রাজা শ্ীমুক্ত থগেন্দ্রনাথ সবকার। 
মন্ত্রী শ্রযুক্ত বামাচরণ সেন। 
পবশুরাম শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
আলোক শ্রীযুক্ত স্থরেন্্নাথ ঘোষ ( দানিবাবু )। 
আগমকাঁগীশ পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচাষ্য ৷ 
টুকরে। অক্ষয়কুমার চক্রবস্তী । 
দেমে। শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 
বৈদ্য বিজয়কৃষ্ণ বন্থু। 
বাধিক! ভূষণকুমারী। 
কৃত্তিক। জগতারিণী। 
করমেতি তিনকড়ি দাসী । 
অন্বিকা গুল্ফম হরি [ মতী দাসী ]। ইত্যাদি। 

ক্তমাল' গ্রন্থের উপাখ্যান লইয়া এই নাটকখানি রচিত । গিরিশচন্দ্র তাহার 
অসামান্য গ্রতিভাবলে এই ভক্তিরসাত্মক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া একদিকে সরম 
ভক্তিতত্ব এবং অন্যদিকে কঠোর বৈদাস্তিক তত্বের সংঘর্ষে একখানি অতীব হ্থায়গ্রাহী 
ও মর্দস্পর্শী নাটকের হৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার সকল চরিত্রই পরিশ্ফুট, কিন্ত অভিনয় 
সেরূপ সাফল্যমগ্ডিত হয় নাই। 

যে উদীয়মান অভিনেতার “চণ্ড', “ম্যাকবেখ' ও 'মুকুল-মুগ্ধরা” নাটকে বঘুদ্বজী, 
ম্যাকম ও মুকুলের ভূমিক|ভিনয়ে নাট্য প্রতিভার বীজ এবং “জনা'য় প্রবীরের ভূমিকা” 
ভিনয়ে অন্কুর দেখ! দিয়াছিল, বর্তমান নাটকে আলোকের ভূমিকাভিনয়ে সেই প্রতিভা 
বিকশিত হইয়৷ উঠিয়াছিল)-শ্রীযুক্ত স্ুরেন্্রনাথ ঘোষ (দাঁনিবাবু) এই ভূমিকায় 
প্রাণম্পর্শা অভিনয়ে নাট্যামোদীমাত্রেরই পরমগ্রীতিভাজন হইয়া ছিলেন । আগমবাগীশ, 
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'ুঁকরো। দেমো। ও অঙ্ষিকার অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ প্রবল হান্যরসে উচ্চৃদিত হইয়া 
উত্বিয়াছিল। কিন্ত যাহাকে লইয়! নাটক--সেই নায়িকার ভূমিকায় ভক্তিরসের 
পুর্ণবিকাশ হয় নাই। যে তিনকড়ি দাসী লেডী ম্যাকবেখ ও জনার ভূমিকাভিনয়ে 
'আশাতীত ব্যশ অর্জন করিয়াছিজেন, করমেতির ভূমিকাভিনয়ে তাহার প্রতিভার 
পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। লেভী ম্যাক্বেথের ভূমিকা কঠোর বাস্তবের চিত্র, 
মার মাতৃচরিত্র বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ক্রমে-ক্রমে কল্পনা-রাজো উদ্দীত 
হইয়াছে, কিন্ত করমেতির প্রথম হইতেই একটা স্বপ্নাচ্ছন্প ভাব এবং সেই স্বপ্ন যেখানে 
বাস্তবে পরিণত হুইল সেখানে কল্পনার চরম বিকাশ। এরূপ চরিত্রের অভিনয় 
তিনকড়ি দাসীর ধাতুগত নহে। শিক্ষা কিংব। চেষ্টার অভাব না হইলেও সবল অভিনেত্রীর 
এই প্রধান ক্রটীতেই নাটকখানি সাধারণের সেরূপ তৃথ্িদায়ক হয় নাই। “করমেতি বাঈ' 
যে দীর্ঘকাল রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়া] থাকিতে পারে নাই, ইহা তাহার প্রথম কারণ । 
ছিতীয় কারণ, উত্তর-পশ্চিম প্রদ্দেশ মীরাবাদঈ প্রভৃতির চরিআঅ-চিজে অভ্যত্ত, কিন্ত 
বঙ্গদেশে সতীত্ব এবং শ্বামী-ডক্তির ধারণা ভিন্নরূপ । যে দেশে স্বামীকে ব্রদ্ধা, বিষুঃ, 
মহেশ্বর অপেক্ষা উচ্চাসন প্রদান করে, সে দেশের ম্বামীর পরিবর্তে শ্টামের প্রতি 
'অনগরাগ সাধারণের হাদয়গ্রাহী হইতে পারে না। 

“ফণির মণি” 

১১ই পৌষ (১৩০২ সাল) “মিনা থিয়েটারে? গিরিশচন্দ্রের ফণির মণি' গীতিনাট্য 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 

রাজ। পণ্ডিত শ্রী হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
মৌরভকুমার 'অন্থকৃলচন্দ্র বটব্যাল ( আযাঙ্গাস )। 
চিৎকুমার শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
'বিরাগ শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু)। 
বাহার নীরদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ফকুরে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্ত্র বন্ধ । 
ধাড় হ্ামাচরণ কু । 
দৃতদয় বিজয়ক্্ণ বন্থ ও মানিকচন্ত্র ভট্টাচার্য্য । 
শিখা তিনকড়ি দাসী। 
বিমল! শ্রমতী পুটুরাণী। 
বারি ভূষপকুমারী | 
ফক্রের ম! ক্ষেত্রমণি। 
ধাওড়-কন্ধা শীমতী কুদ্মকুমারী। 
বেদিনী প্রমতী হরিস্ন্দরী (ব্লযাকী)। ইত্যাদি। 
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পুস্তক হইতে এই গীতিনাটোর উপাদান সংগৃহীত । প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর: 
অভিনয়-নৈপুণ্যে “্ষণির মণি' দর্শক-মগ্ডলীর নিকট বিশেষ প্রশংসিত হইন্নাছিল। 
স্ুবিথ্যাত নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্জচন্দ্র বন্থ 'সভ্যতার পাণ্ডা'য় ভালুকের নৃত্যগীতে 

' দর্শকগণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এই গীতিনাট্যে ফক্রের ভূমিকায় তিনি হান্তরসের 
উচ্চ তরঙ্গ ভুলিয়া সাধারণের নিকট যথেষ্ট বাহবা পান। ধাড়-কন্! এবং বেদিনীর 
ভূমিকায় শ্রীমতী কুস্ৃমকুমারী ও শ্রীমতী হরিস্বন্দৰী নৃত্য-গীতে হৃধশলাভ করিয়াছিলেন । 
বেদিনীর “এনেছি ভাতার ধরা ফাদ” গানখানির প্রথম রজনীতে চারি-পাচবার 
ধএনকোর' হইয়াছিল । ফলতঃ “্ষণির মণি' গীতিনাট্যে শ্রেষ্ঠ গ্রশংসালাভ করিয়াছিলেন 
এই র্যাকী হরি। 

নাট্যুশিল্পী ধণ্মদাসবাবু-প্রদশিত জলটুঙির দৃষ্তে দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাগুবাবু 
কিছুদিন পূর্বের থিয়েটার পরিত্যাগ করায় শ্রীযুক্ত গোব্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই গীতি- 
নাটেয নৃত্যশিক্ষাদানে উচ্চ প্রশংসালাভ করেন। অভিনয় এবং নৃত্য-শিক্ষকতায় 
গোব্ধনবাবু কিরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎ্-সন্বন্ধে গিরিশচন্দ্র মন্তব্য 
আমর! তাহারই লিখিত “রঙ্গালয়ে নেপেন' পুস্তিকা হইতে উদ্ধত করিলাম : 

“রাধুবাবু মিনার্ডা ত্যাগ করিলেন। রূসসাগর অর্ধেন্দুশেখরও প্রতি্বন্বী থিয়েটার 
স্থাপন কৰিয়াছেন। মিনার্ভায় অর্ধেম্দুশেখরের “মুকুলমুঞ্জরা"য় বরুণটাদের ভূমিকায় ও 
“আবু হোসেলে' আবু হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিতে কেহই সাহস করে না। নৃত্য- 
শিক্ষকের স্থানও অপূর্ণ। এইসময় নাট্যান্থরাগী শ্ীমান গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় রাপুবাবুর 
স্থান পূরণ ও রসরাজ অর্ধেম্তুর উক্ত ছুই অংশ গ্রহণ করিয়া! যেগ্যতার সহিত মিনাভার 
মান রক্ষা করিলেন । তাহার নুত/কলা-বিষ্ঠা-বলে “্ষণির মণি “পাচ ক'নে' প্রতৃতি 
শীতিনাট্য ও পঞ্চরং দর্শকমনোহারী হইয়াছিল। শ্রামান গোবর্ধন এক্ষণে মহারাজ 
মণীক্চন্ত্র নন্দী মহোদয়ের আল্ুকুল্যে কাখিমবাজারে স্থাপিত রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ-পদে 
নিযুক্ত । সাধারণ রঙ্গালয়ে গোবর্ধনের অভাব অভ্যাবধি অপূর্ণ রহিয়াছে ।” 

কণির মণি" উত্তরকালে ক্লাসিক থিয়েটারে'ও উচ্চ প্রশংসার সহিত অভিনীত 
হইয়াছিল। 

পাঁচ কনে, 

২২খে পৌষ (১৩০২ সাল) গিরিশচচ্ছের 'পাচ ক'নে' পঞ্চরং “মিনার্ভা থিয়েটারে? 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 

কালাচটীদ অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 
অমূল্য দানিবাবু [ সথরেন্দ্রনাথ ঘোষ ]। 
নসীরাম শ্বামাচরণ কু । 
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শাস্তিরাম পণ্ডিত প্র হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
লক্মীচরণ পরীযুক্ত চুণীলাল দেব। 
নিধিরাম ও ওজনদার প্রযুক্ত নিখিলেন্দ্রকুষ দেব । 
দিদ্দেশ্বর আযাঙ্গাস [ অন্কৃলচন্দ্র বটব্যাল ]। 
বিশ্বেশ্বর পদবাবু [ বিনোদবিহারী মোম ]) 
যেদে৷ ও ভট্টাচার্য মাণিকলাল ভট্ট।চাধ্য । 
হীরে বিজয়ক্ণ দাস (ভোন1 )। 
উড়ে তিতুরাম দাস। 
টহলদার শ্রীযুক্ত গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপ্যাধ্যায়। 
দোকানী ্রীযুক্ত নৃসিংহ্চন্দ্র মিত্র । 
ধাঙড় বিজয়কৃষ্ণ বন । 
সাহেব অটলবিহারী চক্রবত্তী | 
বর শরচ্চন্দ্র দাস। 

সত্য ও বিপিনকুমারী তিনকড়ি দাসী। 
জেতা ভূষণকুমারী । 
দ্বাপর ব্/াকী হরি [সুন্দরী ]। 
কলি এবং কাঠকুড়ানী শ্রীমতী কুস্থমকুমারী | 
বনবিহারিণী শ্রীমতী হেমস্তকুমারী (বড় )। 
মাতঙ্জিনী শ্রমতী জগত্তারিণী। 
গিন্নী ও বাঙ্গালনী গুল্ফম হবি] মতী দাসী ]। 
উড়েনী ক্ষেত্রমণি। 
ভিথারিণী বালিকা পানি। ইত্যাদি। 

ইহাও একখানি শ্লেষাত্মক সামাজিক পঞ্চরং “সভ্যতার পাণ্ডা'য় এইজাতীয় প্রহলন 
সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কাশ করিয়াছি। স্থতরাং এ পুস্তক সম্বন্ধে নৃতন করিয়া 
আর-কিছু বলিবার আবশ্তক নাই । তবে সত্য, ত্রেতা, হ্বাপর ও কলিযুগের চারিখানি 
বিভিন্ন রসাত্মক গীত ইহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উড়েনী, কাঠকুড়ানী, বাঙ্গালনী 
ও ভিথাবিণী বালিকার গানগুলিও বড়ই বৈচিত্র্যময় । 

বেজায় আওয়াজ' 

মিনার্ভা থিয়েটারে, যে কম্পেকখানি পঞ্চরং অভিনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
হুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেজ্রনাথ বন্ু-প্রদ্নত “বেজায় আওয়াজ' (২০581 991066 ) 
পুস্তকখানিই বিশেষভাবে সমাদরল]ভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধহয়, বাঙ্গাল 
দর্শক যাহ! চায়, এই পুশুফে পঞ্চরং-এর ঘটনা কুঞ্জ একটা গল্পের শৃঙ্খলে গ্রথিতহইয়াছিল ৷ 
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ইহার অধিকাংশ গীতই গিরিশচন্র বাধিয়া দেন। দেবেন্দ্বাবু “মিনার্ভ| থিয়েটারে'র 
প্রথমাবধি তাহার সহকারী ছিলেন । 

পুরাতন নাটকের অভিনয় 

নাগেন্বাবুর “মিনার্ভা থিয়েটারে, "পাচ ক'নে'ই গ্রিরিশচজ্রের''নৃতন পুস্তক । 
এতদ্যতীত “মিনার্ভা'য় তিনি “সধবার একাদশী "পাগডবের অজ্ঞাতবাস', “দক্ষ”, 
“পলাশীর যুদ্ধ' '্রচুল্প', “মেঘনাদবধ” প্রভৃতি বহু পূর্বাভিনীত নাটকের পুনরভিনম্ব 
ঘোষণ। করিয়! নিমাদ, কীচক, দক্ষ, ক্লাইভ, যোগেশ, রাম ও ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির 
ভূমিকা গ্রহণে অবতীর্দ হইয়াছিলেন। 

'পাগুবের অজ্ঞাতবাস' “মিনার্ভা'য় পুনরভিনয়কাণীন ম্বর্গীম অঘোরনাথ পাঠক 
প্রথমে কীচকের ভূমিক অভিনয় করেন । এই ভূমিকায় অঙ্গীলতার আধ্রাণ পাইয়া 
পুলিম-কমিশনার নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়! দিয়াছিলেন। অনেক যুক্তি দেখাইয়া 
এবং ছুই-এক স্থল কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়! গিরিশচন্দ্র ইহার উদ্ধারসাধন করেন এবং 
স্বয়ং কীচকের ভূমিকা অভিনয় করিয়া নাট্যামোদিগণকে পূর্ণানন্দ প্রদান করেন। 
শ্রীযুক্ত স্রেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) বৃহকলার ভূমিক।ভিনয়ে অদামাগ্ত নাট্যপ্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনকড়ি দাসী, পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত 
গোবর্ধনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রৌপদী, ভীম এবং উত্তরের চকিত্রাভিনয়ও বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 

“মিনার্ভা'য় অভিনীত প্প্রফুল্প' নাটক সম্বন্ধে ২৪৩ পৃষ্ঠায় সবিস্তৃত লিখিত হুইয়াছে। 
এ নিমিত্ত এ স্থলে আর কিছু লেখ! হইল না। 

“মেঘনাদবধের অভিনয় যেরূপ সর্বাক্ষনুন্দর হইয়াছিল,-তৎ-স্জে নাট্যশিল্পী 
ধর্শদাসবাবু-প্রদপিত ত্বর্গ ও নরকের অপূর্বব দৃষ্তে এবং গোবর্ধনবাবুর নৃত্য-সংযো জনার 
নৃতনত্বে নাটকখানি আরও চমকপ্রদ হইব! উঠিগাছিল। "পাগুবের অজ্ঞাতবাস' 
প্রুফ এবং 'মেঘনাদবধ” অভিনয়ে নৃতন নাটকের ন্ান্ 'মিনর্ভা থিয়েটারে" প্রচুর 
অর্থাগম হইয়াছিল । 

এমিনার্ভার সহিত বিচ্ছেদ 

প্রায় চারি বৎসর “মিনার্ভ! ঘিয়েটার' সগৌরবে পরিচালিত করিয়া গিরিশচন্দ্র 
খিয়েটার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। স্বত্বাধিকারী নাগেন্্রভূষণবাবু স্বল্প মূলধন 
জইয়াই নূতন নাট্যশাল! গ্রতিষ্ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নাট্যশাল! সম্পূর্ণ করিতে 
এবং 'ম্যাকৃবেখ' ও “মুকুল-মুগ্জরা'য দৃষ্তপট ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তত এবং অন্তান্ত 
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নানা কারণে তাহাকে বিস্তর টাক। খণ করিতে হুইয়াছিল। 
অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়োগ, পদচ্যুতি বা তাহাদের বেতনবৃদ্ধি ইত্যাদি 

ক্ষমতা গিরিশচন্জের হস্তে গ্তত্ত ছিল। টিকিট বিক্রয় ও টাকাকড়ি সংক্রান্ত যাবতীয় 
কাধ্য নাগেন্জতৃষণবাবুর উপর ছিল। গিরিশচন্দ্রের সছিত তাহার কোনওরূপ সম্বন্ধ 
ছিল না। 

থিয়েটারের আয় যথে্ হইতে লাগিল, কিন্ত বায় অপরিমিত, খণ পরিশোধের 
প্রতি লক্ষ্য নাই। এইরূপে কয়েক বখসর মধ্যে নাগেন্্রবাবু দুশ্ছেন্ত খণজালে জড়িত 
হইয়। পড়িলেন। থিমেটারের বিক্রযজের হাস নাই, কিন্তু আয়ের সমন্ত অর্থই স্ব গ্রাস 
করিতে থাকে । অবশেষে বাধ্য হইয়া! তিনি থিয়েটারের অর্থ।ংশ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ 
দাস নামক জনৈক যুবককে বিক্রয় করেন। 

ধাহার। থিয়েট]রের সাজ-সরঞ্রাম সরবরাহ করিতেন, তাহারা তাহাদের প্রাপ্য 
নিয়মিতরূপে ন1 পাওয়ায় অতিশয় অসন্তষ্ট হইয়! উঠিয়াছিলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র মুখ 
চাহিয়া তখনও তাহার! সরবরাহ করিতেন। ক্রমে যখন তাহাদের পাওন। অত্যন্ত 
অধিক হইয়া পড়িল, তখন তাহারা গিরিশচন্দ্রের কাছে আসিয়া কাদাকাটি আরস্ত 
করিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি শ্বয়ং 
ক্যাসের দায়িত্ব লইয়৷ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়কে পাওনাদাঁরদের সহিত একটা 
বন্দোবস্ত করিয়া লইবার ভার দিলেন। কিন্তু এক্সপ বন্দোবস্ত প্রথম স্বত্বাধিকারী 
নাগেক্জতৃষণবাবুর মনোনীত হইল না, গিরিশচন্দ্র সৎপরামর্শ গ্রহণে তিনি শৈথিল্য 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, ইহাই গিরিশচন্দ্রের “মিনার্ত! থিয়েটার” পরিত্যাগের প্রধান 
কারণ। তিনি এবং দেবেজ্জবাবু সর্বাগ্রে থিয়েটার পরিত্যাগ করেন? পরে অন্যান্ত 
অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই ইহাদের অনুসরণ করেন। 
“মিনার্ভা'র হুগঠিত দল এইরূপে ভাঙ্গিয়। গেল। 

গিরিশচন্দ্রের “মিনার্ভ' ত্যাগ-সংবাদ প্রচার হইবামাত্র, "টার থিমেটারে'র 
স্বত্বাধিকারিগণ সেই রাজ্রেই গিরিশচন্দ্রের বাটাতে আসিয়া, যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি" 
প্রদর্শনে তাহাকে নিজ সম্প্রদায়ের নাট্যাচা্যন্পে বরণ করিয়া লইয়া যান। 'বীণা 
থিয়েটার পরিচালনে খণপ্রস্ত হইয়া কৰিবর হ্বগাঁয় রাজরুষণ রায় ষ্টার থিয়েটারে 
আসিয়! নাট্যকার হুইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহাদের নাটক 
লিখিবার লোক ছিল না, গিরিশচন্দ্রকে লইয়। তাহাদের সে অভাব দূর হইল। 
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উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

ষ্টারে' পুনরায় গিরিশচজ্ 

এবার গ্রার থিয়েটারে" আিয়। গিরিশচন্দ্র ম্যানেজারের পৰ্রগ্রহণে অনশ্মত হওয়ায় 
“নাট]াচার্যয” (102810860 19£:5০60: ) বলিয্না তাহার নাম ঘোষিত হয়। এই 

উপাধি বজ-নাটযশালায় এই প্রথম প্রচলিত হয়। এখানে তাহার প্রথম নাটক 
“কালাপাহাড়'। 

“কালাপাহাড়ঃ 

১১ই আশ্বিন (১৩*৩ সাল) 'কালাপাহাড়' ষ্টার বিয়েটারে' প্রথম অভিনীত হয়। 

গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেক্্রীগণ : 
কালাপাহাড় অনৃতলাল মিত্র । 

চিন্তামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

মুকুন্দদেব শরীদুক্ত অক্ষয়কালী কোডার। 

নর বিষ্চরণ দে। 
বীরেশ্বর শ্রীদুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিন্র। 
সলিমান স্থরেন্্নাথ মিত্র ( ফট্টাই )। 
লাটু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু )। 
দুলাল শীযুক্ত অসিতভূষণ বন্থ।* 

জেল-দারোগা নটবর চৌধুরী । 
ফেরেব খা জীবনরুষ্ণ সেন। 
চঞ্চল প্রমদা হুন্দরী | 

ইমান শীমতী নগেন্দ্রবালা । 

দোলেনা শমতী নরীন্থন্দরী ৷ 
মুরলার ছায়নামৃত্তি গঙ্গ৷ বাইজী ইতযাদি। 

* নাটযাচার্ঘয যুক্ত অন্বতলাল বসু মহাশন্বের কনিষ্ঠ পুত্র ভ্ীবান অনিতত্যণ বহু ছুলালের ভূমিক। 
লইয়া! এই প্রথম রঙ্মঞ্চে বাহির হন। 
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বাঙ্গালার নবাব সলিমানের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া'কালাপাহাড় উড়িস্বাধিপতি 
যুকুদ্দদেবকে নিংহাসনচ্যুত এবং জগক্মাথদেবের মুক্তি দগ্ধ করেন, এই এঁতিহাসিক 
সতাটুকু “কালাপাহাড়' নাটকে থাকিলেও ইহাকে ঠিক এঁতিহানিক নাটক বলা যায় 
না। শ্রীরাঘকষ্ণ পরমহংসদেবের অপূর্ব গুরুভাব প্রকাশই ইহার প্রধান উপাদান। 

“পাঠিকগণ জাত আছেন, গুথমে গিরিশচন্দ্র নাস্তিক ছিলেন, মান্থষকে গুরু বলিয়া তিনি 
বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না, অবশেষে পরমহংসদেবের কূপায় তিনি নবজীবন লাভ 
করেন। এই নাটকে বণিত চিন্তামণি চরিজ্্র পরমহংসদেবের চরিজ্রের 'ছায়ামাত্র 
অবলঘ্ন করিয়া গঠিত। গিরিশচন্দ্রের প্রথম ধরন্ম-জীবনে যে হাদর-ছন্ব স্চিত 
হইয়াছিল, কালাপাহাড় চরিত্রে তাহার আভাম পাওয়া যায়, এই চরিজ্ত শ্রীপ্পরম- 
ংসদেবের প্রভাবে অন্থকল্পিত। প্রেম, ভক্তি ও ভালবাস! যে ঈশ্বরলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা 
-এই নাটকে গিরিশচন্দ্র তাহ! উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন । ইহার অবিকাংশ 
চরিত্েরই পরিণাম প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসার বলে সংসার-যস্ত্রণ। হইতে মুক্তিলাভ। 

প্রেম এবং ঈর্ধযার অপূর্ধব সংঘর্ষে এই নাটকের গল্প এবং চরিজ্র অতি নিপুণভাবে 
পরিস্ফুট হইয়াছে । চঞ্চল। চরিত্রের ইহাই ভিত্তি এবং এই ছুইটী পরস্পর-বিরোধীভাব 
মে তাহার মাতা-পিতা হইতে উত্তরাধিকার স্থত্রে পাইয়াছিল। চঞ্চল! প্রেমে 
কুস্বমকোমল।, আবার ঈর্ধযাজনিত প্রতিহিংসায় ভীষণা। বঙ্গ-নাটাসাহিত্যে ইহা 
কবির একটা অপূর্ব দান। চঞ্চল! এবং ইমানের চরিত্র ছুইটা পাশাপাশি অঙ্কিত 
কবিয়৷ গিরিশচন্দ্র স্বার্থমূলক এবং নিশ্থার্থ প্রেমের সজীব ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। 
বীরেশ্বর গিরিশচন্দরের আর-একটা অপূর্ব স্থষ্টি। ভগবানের নিকট কেহ শক্তি, কেহ- 
বা মুক্তি চায় এবং সেই শক্তিলাভ করিয়া! শ্বভাবতই তাহার অপব্যবহার করে। 
বীবেশ্বর তাহাই করিয়াছিল, পরিণামে পত্বীর অলৌকিক ভালবাসাই তাহার উদ্ধারের 
কারণ হয়। 

এ নাটকে আর-একটা সুন্দর ভাব অঙ্কিত হইয়াছে, তাহ! জাতিনিব্বিশেষে 
ধশ্মান্থরাগ এবং ঈশ্বর-প্রেম । পরমহংসদেব-ক থিত সর্ব্বধন্ম-সমন্বয়ের ইহা আভাসমাত্র ৷ 
সকল চরিক্রের বিশদ সমালোচন! করিবার স্থানাভাব, নহিলে এই নাটকের গ্রত্যেক 
চরিত্রের বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। আমর! ছুই-একটা প্রধান চরিত্রের ইঙ্গিতমাত্র করিয়াই 
ক্ষান্ত হঈ্লাম। 

ভাবে-ভাষায়, নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, চরিত্রের অভিব্যক্তিতে এবং সর্বোপরি 
ধর্মপ্রাণতায় এ নাটক কেবল বঙ্গ-সাহিত্যে কেন পাশ্চাত্য নাট্যসাহিত্যেও তুলনাহীন। 
গভীর হৃাদয়-রহশ্তের এরূপ মর্শস্পর্শী বিশ্লেষণ জগতের নাট/সাহিত্যে বিরল বলিলেও 
অতুযুক্তি হয় না। লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়ের সমাবেশে এ নাটক যেমন 
রছস্তময় তত্বপুর্ণ, তেমনই মনোজ হইয়াছে । অসংশয়ে বলিতে পারা যায় এমন দিন 
আসিবে, যেদিন এই অপূর্ব দৃষ্টকাব্য নাট্যজগতে আপনার যোগ্যস্থান অধিকার করিবে। 

'কালাপাহাড়” অভিনয় দর্শনে, চঞ্চলার চরিত্রবিশেষ লক্ষ্য করিয়া সাহিত্যরস- 
বনিক, পঞ্ডিতগ্রবর, স্থপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় 
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গিরিশচজ্রকে বলিয়াছিলেন, “তোমার চরিজহ্হি সব সেক্সপীয়রের মত, আশীর্বাদ! 
করি, ভুমি চিরজীবী হও |” সথদয় রলজ্ ব্যক্তির এই আন্তরিক আশীর্বচন ব্যর্থ 
হইবে না, 'কালাপাছাড়' জাতীয় সাহিত্; গিরিশচন্দ্রকে চিরজীবী করিয়া রাখিবে। 

উত্তরকালে “মনোমোহন থিয়েটারে “কালাপাহাড়' পুনরভিনীত হইয়াছিল । 
শ্ীঘুক হুরেজ্মোহন ঘোষ ( দনিবাবু) চিন্বামণির এবং শ্রীমতী তারাহ্গন্দরী চঞ্চলার 
ভূমিকাভিনয়ে বিশেষরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

হীরক জুবিলী, 

৭ই আধাঢ় (১৩০৪ সাল) "টার থিয়েটারে" “হীরক জুবিলী” প্রথম অভিনীত হয় । 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ : 

নট অমৃতলাল মিস্ত্র। 
মাতাল শ্রীযুক্ত সবরেন্দ্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু )। 
ব্গবাসী মহেন্্নাথ চৌধুরী । 
পুরোহিত হুরিচরণ ভট্টাচার্য্য । 
মুটে শ্রীযুক্ত কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
দ্বীপান্তর-গ্রত্যাগত পুরুষ জীবন সেন। 
শাড়ীওয়ালা শশীতৃষণ ঘোষ । 
ছুরিকাচিওয়াল! আচ্গুরবালা। 
খবরের কাগজওয়াল। শ্রমতী সরযুবাল!। 
ফুলওয়ালী বসম্তকুমারী | 
খিলিওয়ালী শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা। 
চুটকিওয়ালী গঙ্গ। বাইজী। ইত্যাদি। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ষাট বৎসর রাজ্যকাল পূর্ণ হওয়ায় ডায়মণ্ড জুবিলী' উৎসব 
উপলক্ষ্যে নটের রাজভক্তি উপহার'স্বরূপ এই গীতিনাট্যখানি রচিত হয়। 

পুস্তকখানি ক্ষুত্রঃ মহারাশীর গণকীর্তন ইহার প্রধান লক্ষ্য হইলেও গিরিশচন্ের 
স্বদেশপ্রাণত এবং জাতীয়ত| এই নাটিকার পত্রে-প্রে ছত্রে-ছত্রে পরিস্ফুট হুইয়াছে। 
“হীরক জুবিলী' রঙ্গে-ব্যঙ্গে এবং রসতরঙ্গে দর্শকগণের বিশেষ উপভোগ্য হওয়ায় 
অনেকদিন ধরিয়। ইহার অভিনয় হইয়াছিল। সামগ্নিক চিত্র হইলেও তাৎকালিক 
অবস্থা বর্ণনায় ইহা! সাহিত্যে চির আদরণীয় হইয়া থাকিবে। 

বঙ্গবাণীর মুখ দিয়! মহারাধী ভিক্টোরিয়ার নিকট গিরিশচন্ত্র যে রাজনৈতিক, 
আবেদন করাইম্াছেন, “তোমার শ্বেত সন্তানের সহিত মন্ত্রণা-গুহে বসে ভারতের 
উন্নতি সাধন করবে ।*-তীহার এ কল্পনা কালে যে অন্ততঃ কতক পরিমাণে কাধে; 
পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অন্বীকার করিবার উপায় নাই। 

খ্ঢ৮ 



পারস্ত-প্রলুন 

২৭শে ভাঙ্র (১৩০৪ সাল) 'ই&ার থিয়েটারে *পারশ্থ-প্রন্থন প্রথম অভিনীত হয় 
ঞুথম অভিনয় রজনীর অভিনেত্। ও অভিনেত্রীগণ : 

হারুণউল-রসিদ অঘোরনাখ পাঠক । 
জাফের ননিলাল দত্ত । 
হুলতান মহম্মদ মহেন্ত্রনাথ চৌধুরী । 
এলফ দল ও জেলে হুরিচরণ ভট্টাচার্য্য । 
মুরুন্দিন শযুক্ত কাশীনাথ চট্রোপাধ্যায় । 
এলমোইন শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোঙার,। 
সেনজার! শুযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
ইত্রাহিম জীবনকুষণ সেন। 
দালাল ও ইয়ারগণ বিষুচরণ দে, ননিলাল দত্ত, 

হীরালাল দত্ব, আশুতোষ 
চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ ঘোষ 

পারিসান। শ্রীমতী নরীহুম্দরী। 
আরস। কামিনীমণি। 
এনসানি গঙ্গামণি বাইজী | 
জেলেনী শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল৷। 
পরিচারিকা নলিনী। ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক রামতারণ সান্ন্যা। 
নৃত্য-শিক্ষক 

আরব্যোপন্যাস যেক্সপ “আবু হোসেনের মূল ভিত্তি, “পারশ্ত-প্রন্থন তদ্রপ 
পারস্তোপন্তাসের গল্প অবলম্বনে রচিত। ইহার নায়ক মুরুদ্দিনের উদারতা, নায়িকা 
গারিসানার পতিপ্রাণত1, হারুণউল-রমিদের মহাহুভবতা, এলমোইনের স্বার্থপরতা, 
সেনজ্ঞারার সম্ৃদয়তা, ইত্রাহিমের ধর্মের ভণ্ডামি ইত্যাদি নানা রসে পারশ্ত-প্রন্থন! 
নাট্যামোদিগণের পরম প্রিয় হুইয়াছিল। ইহার গানগুলির রচনা যেক্প সুন্দর, 
সঙ্গীতাচার্ধ্য রামতারণবাবু-প্রদতভ সথরসংযোগে সেইরূপ সুমধুর হইয়া উঠিয়াছিল। 
লব্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেজ্রীগণ কর্তৃক "পারন্ত-প্রস্থনে'র অভিনয় অতি হুন্দর 
হইয়াছিল। কোকিলকগ্ঠী গায়িকা শ্রীমতী নরীস্ন্দরী পারিসানার ভূমিকাভিনয়ে 
উচ্চগ্রশংস! লাভ করিয়াছিলেন। তাহার বীণা-বিনিদ্দিত হ্বর-লহরীতে দর্শকমণ্ডলী 
মাতোয়ার। হইয়া উঠিতেন। স্বর্গীয় জীবনকৃষ্ সেন ভণ্ড ইব্রাহিমের জীবন্ত চিত্র 
প্রদর্শনে প্রবল হান্ততরঙ্গে রঙ্গভূমি উচ্ছুলিত করিয়া তুলিতেন। 

“লিটা', “মিনার্ভা' ও “মনোমোহন থিয়েটারে, 'পারিসানা' নাম দিয়া এই সরস 
পনীতিনাট্যখানি বহুবার অভিনীত হয়। গীতিনাটে্য নাটকীয় চরিত্রের অবতারণ 

খন 



'পারশ্ত-প্রস্থনের বৈশিষ্ট্য । এই পুস্তকের মর্খম্পশা বছসংখ্যক গীত হইতে আমরা 
দুইখানি পাঠকগণকে উপহার দিতেছি । 

১ম। গোলাম-বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্ত আনীতা৷ পারিসানা :- 
“যো লজেওয়ে, সে। পাঁওয়ে, দিল মেরি নেহি। 
দরদি সহি, বেদরদি সহি ॥ 
মস্গুল হোকে, কই কদরসে গুল্কে। দেখে, 
ছাতি'পর উঠায়ে রাখে, জমিন্মে তোড়কে ফেঁকে, 
গুল্ ওয়সে রছে, যো য্যায়সা রাখে, 
মুঝে য্যায়সি রাঁধো, ম্যায় এসি রহি & 

ক্রীতদাসীর হৃদয়ের কি গভীর প্রাণম্পর্শা অভিব্যক্তি | 
২য়। সঙ্গীত-রচনায় সিন্ধকবি গিরিশচন্দ্র বলিহেন, “মানব-হদয়ের এমন ভাৰ 

নাই, যাহা! অবলম্বনে সঙ্গীত রচনা করা যায় না।” ডাকিনী, যোগিনী, চগ্ু, চেড়ী, 
বানরী, নারবের ঢেকী, নিন্দা, নির্া-্বপ্র-তন্্রা, কিরণ-কেঞ্করী, ভাব-সর্গিনী, স্বর- 
সঙ্গিনী, সাগরব।লা, প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব এবং রসের কতই না সঙ্গীত তিন্নি রচনা: 
করিয়াছেন । এই গীতধানি স্থগ্রসিষ্ধ গ্রীক দার্শনিক ইপিকিউরাসের প্রবহিত মৃত ] 
€721001:6817 01511930115 ) অবলম্বনে রণিত :- 

“কাল কি হবে, আজকে ভেবে কি হবে। 

ভেবে ভেবে ভবের খেলা, বুঝতে পারে কে কবে? 
ভেবে ভেবে যায় তো৷ চিরকাল, 
ভেবে কে বদলেছে কার হাল, 
আজ ভাবে কাল স্থথে রবে, আমে না সে কাল, 
সময়ের শ্রোত বয়ে যায়, ওঠা নাব! ঢেউ চলে তায়, 
কাল ভেবে যে কাল কাটাবে, ভয়েভয়ে সে রবে । 
ছেড় নাঃ পেষেছ' আমোদ ক'রে নাও তবে ॥" 

পাঠকগণের মধ্যে বোধহয় অনেকেই জানেন, ইপিকিউরাসের মত ছিল, 
“17190015655 0৫ 21810951206) 19 0106 30001001010 0013017) 06 1166.% 

“মায়াবসান' 

৪ঠ পৌষ (১৩০৪ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'মায়াবসান' সামাজিক নাটকথানি '্টার 
থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

কালীকিক্কর বহু গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
মাধব স্থরেজনাথ মিত্র (ফটাই)। 
যাদব শ্রীযুক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় । 

হ৪৩ 



হুলধর 
সাতকড়ি চাটুগ্ষ্ে 
শান্তিরাম 
গণপতি শর্খা 
কৃষ্ধন বন্ধ 
টি.রে 
মিঃডি 
মিঃ গুই 
দীননাথ চক্রবর্তী 
ম্যাজিষ্ট্রেট 
অন্নপূর্ণা 
মন্দাকিনী 
নিস্তারিণী 
বিন্দু 
বঙ্গিনী 
ম্যাজিষ্টেট-পত্বী 

শীযুক হুরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
হুরিচরণ ভট্টাচার্য] । 
নটবর চৌধুরী । 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কালী কোঙার । 
ননিলাল দত । 
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র । 
শযুক্ত হীরালাল দত্ত । 
জীবনরুষ্ণ সেন। 
মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাষ্টার )। 
বিষুচরণ দে। 
শ্রীমতী তারাসন্দরী | 
বসন্তকূমারী। 
শ্রীমতী সরযুবাল!। 
শ্রীমতী নগেন্দ্রবাল! । 
শ্রীমতী নরীন্থন্দরী । 
কামিনীহ্ুন্দরী । ইত্যাদি । 

'কালাপ]হাড়' রচনার প্রায় এক বৎসর পরে গিরিশচন্ছ্র “মায়াবসান' রচনা করেন। 

“কালাপাহাড়” নাটক যেমন শ্রীশ্রীরামকষ্জদেবের ভাবে, “মায়াবসান' নাটক তেমনি 
ত্বামী বিবেকানন্দের ভাবে অন্থপ্রাণিত। যবনিকা-পতনের পূর্বে ছুইথানি নাটকে যে 
ছুইটী সঙ্গীত সংযোজিত হুইয়াছে আমর! সেই ছুইটা নিয়ে উদ্ধাত করিলাম ৷ পাঠকগণ 
তাহা হইতেই দুইখানি নাটকের প্রকৃতি, গতি ও পরিণতি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিবেন। 

১ম। কোলাপাহাড়' নাটকের শেষ গীত :- 
“প্রম-রসে আজ হৃদয় রসেছে। 
দেখ রে দেখ হৃদয়-নিধি_ 

সিংহ!মনে বসেছে । 
রূপের ছটা দেখ রে ভূবনময়, 
ঝলকে পুলকে উথলে বয়, 
জয় জয় জয়, জগগ্নাথের জয় - 
মনোমোহন টাদবদন হেরে, 

ভবের বাধন খসেছে ॥” 

২য়। “মায়াবসান' নাটকের শেষ গীত :- 

“মেদিনী মিশিল তরল সলিলে 
তপন শুধিল বারি। 

তপন নিভিল, অনিল বহিল, 
বিপুল ব্যোমচারী ॥ 

২৪৯১ 



নীরব নব শৃস্ভ শরীরে, 

পৃন্যে শৃন্ধ মিশিল ধাঁরে, 
নিবিড় তিমিরে চেতন ঝলসে 

মায়া কায়াহারী 1” 
কালাপাহাড়ে যেরূপ ভগবংপ্রেম, ভি ও ভালবাসার বিকাশ, “মায়াবসানে” 

সেইরূপ জ/ন ও চৈতন্তোদয়ে অবিষ্যার নাশ। কালীকিম্কর বন্ছ এই নাটকের নায়ক 
-কঠোর সত্যানরাগী, জানপিপান্থ, পরছুঃখকাতর, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়! কেবল জড়- 
বিজ্ঞানের আলোচন! করিয়াছেন। যখন তাহার স্থথের সংসার, পরের অনিষ্টসাধনে 
চিরব্রতী সাতকড়ি চাটুজ্যের চক্রে ছিন্নভিন্ন হইয় গেল, তখন এই চাটুজ্যেকেই কালী- 
কিন্কর বলিতেছেন, “সমস্ত রাত্রি জাগরণ করে দুরবীক্ষণে আকাশে তারার গতি 
লক্ষ্য করেছি, অণুবীক্ষণে কীটাণুর ব্যাভার দেখেছি, -বিজ্ঞানচর্চা, জীবন উপেক্ষা 
ক'রে তড়িৎ পরীক্ষা, রাসায়নিক পরীক্ষা, নিজ দেহের ব্রব্যগুণ পরীর্ম৷ করেছি। 
যা্যা দেখেছি, যা-য। ভেবেছি, সব ওতে টুকে রেখেছি, কেন জান? ভেবেছিলেম, 
এ প্রকাশ করলে মান্গষের উপকার হবে; কিন্তু আজ বুঝেছি যে মানব-ছুঃখের এক 
কণাও কমবে ন1।” 

বিজ্ঞান আলোচনা এবং পরীক্ষ। করিয়া কালীকিঙ্কর যে সকল সিষ্কান্তে উপনীত 
হইতেন, তাহা লিখিয়া রাখিতেন। চাটুজো তাহার লেখা কাগজগুলি চুরি করিবার 
জন্ত আদিয়াছিল। উদ্দেস্ট ছিল, সেগুলি পুড়াইয়৷ ফেলিয়া তাহাকে চরম আঘাত 
দিবেন। কানীকিক্বর প্রশ্ন করিলেন) “তাতে তোমার লাভ?” কিন্তু চাটুজ্যে নাভালাভ 
খতায় না, পরের যাহাতে ছুঃখ, পরের যাহাতে অনিষ্ট তাহাতেই তাহার আনন্দ। 
বলিল, “আমি আমুদে লোক, আমোদ করেই বেড়াই। কার কি হলো-_কার কি হবে, 
অত ধার ধারিনে।” চাটুজ্যে চলিয়া গেল, কালীকিঙ্কর ভাবিতে লাগিলেন, "পরের 
অনিষ্ট জীবনের ব্রত ; কিন্তু আশ্চর্যয--একে তো আমি একদিনও বিমধ দেখি না।” 
তাহার মনে আজ ঘোরতর ঘন্ঘ উপস্থিত _স্থখ কি? ছুংখকি? আনন্দ কোথায়? 
ভাবিতে-ভাবিতে তাহার মনে হইল, “নিষষম্প দীপশিখার ন্ায় মন! শুনেছি -সেই 
আনন্দের অবস্থা | কিন্তু এ কি সম্ভব? কখননা-কল্পনামাত্র। প্রলোভন বাক্য! 
হুখ-ছুঃখ প্রবল প্রতিছন্বী, থাযু সক্ঘর্ষণে ঘোরতর ঘূর্ণবাযু উপস্থিত হয়। দীপ নির্ববাণ 
অস্ভব, নিষ্ষম্প দীপ অসম্ভব _ দ্বভাবে অসম্ভব । এ যে দীপ কম্পিত হচ্ছে, প্রবল বাধুতে 
নির্বাণ হবে, বাযুহীন হ'লেও নির্বাণ হবে। এ দীপ নির্বাণ হবে, মৃত্যুতে কি জানদীপ 
নির্বাণ হবে? অসম্ভব। জড়েরই পরিবর্তন -জড়েরই ধ্বংস। টচতন্যের বিনাশ! 
-কঙ্গনা করা যায় না। বিপদ-ঘোর বিপদ - অনন্ত বিপদ! এ কি? একি 
আভাস? আত্মত্যাগ!-সেকি? সেকি? নৃতন কথা-নৃতন কথা! আপনার 
জন্তই সব, আপনার জন্তই যন্ত্রণা - আত্মত্যাগ সম্ভব - সম্ভব - সম্ভব 1” 

এই চরম জ্ঞানলাভ করিয়া কালীকিস্কর তাহার সযত্ব-শিকিত শিশ্তা রঙ্গিনীকে 
তাহ। দিবার নিমিত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ইতোপূর্বেই ভিনি সংসার, আস্ীয়-স্বজনের 
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মমতা মন হইতে দূর করিয়াছেন, কিন্তু গুরু-শিস্তের বন্ধন অতি দৃঢ় -পূর্ণজান না দিয়। 
তাহ! সহজে কাটে ন!। তাই তিনি পরিণামে রঙ্গিনীকে বলিতেছেন, “তোমায় একট। 
কথা বলতে এসেছি, এই আমার্ শেষ কথা । তুমি কথাটী বুঝলে আমার বন্ধন কাটে । 
গুনেছিণে কি? আত্মত্যাগ । মনে করেছিলাম, একটা! কথার কথা চলে আসছে, 
তা নয়, সত্যই আত্মত্যাগ আছে। মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্ম! সঙ্গে যাষে, 

এইখানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে তবে আত্মত্যাগ হবে ।” 
রঙ্গিনী বলিল, “ছোটবাবুং কি বলছ? আমি তোমার কথা কিছু বুঝতে 

পাচ্ছি নে।” 
কালীকিক্কর তাহার উত্তর দিলেন, “তোমায় এতদ্দিন উপদেশ দিয়েছি- পরের 

উপকার কর; আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাইনি 
কেন জান? মুধে বলতেম, নিফাম ধর্শ_নিফাম ধর্ম) কিন্তু অভিমান ফল-কামন! 
ছাড়ে না। হ্ুখ-আশায় পরহিত করেছি, ধর্ম উপাজ্জন করতে পরহিত করেছি, 
ফল-কামনায় পরহিত করেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসঞ্জন দিয়ে পরকা্য্যে রইলেম / 
রইলেম কি- জগতে মিশলেম । 

রঙ্গিনী। আমিও আভাস প।চ্ছি, আমিও মিলিয়ে যাচ্ছি। 
কালীকিঙ্কর। বেশ! আমাদের অপূর্ব মিলনে আর বিচ্ছেদ হবে ন1। 
রঙ্গিনী। সত্য- অবিচ্ছিন্ন মিলন 1- প্রতিপরমাণুতে মিলন - অনন্ত মিলন !” 
নাটকের পরিণাম এবং তাহার রচনার উদ্দেশ্টঠের কথঞ্চিৎ আভাস আমর! গিরিশ- 

চন্দ্রের কথাতেই ব্যক্ত করিলাম । এই পরিণামে উপনীত হইতে যে কিছু ঘটনা এবং 
চরিত্রের প্রয়োজন, গিরিশচন্দ্র সে সকলের অপূর্ব সমাবেশ করিয়াছেন। একদিক 
দিয়! চাটুজ্যে যেমন, অগ্তদিকে পুরাতন ভৃত্য শান্তিরাম তেমনি এক অপূর্ব সি । 
শাস্তিরাম নিরক্ষর মুর্খ হইলেও তাহার উক্তিসকগগ সাংসারিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতায় 
পূর্ণ। যে ভাব মহাকবি সেক্সপীয়র মনন্তত্ববিদ এবং দার্শনিক হ্যামলেটের মুখ দিয়া 
বাহির করিয়াছেন, এই শাস্তিরাম তাহার গ্রাম্য ভাষায় তাহার অশ্রূপ ভাব ব্যক্ত 
করিতেছে, “মনের পচা পাক উটকে দেখলে কেউ কারুকে ছুর্জন বলতোনি, তা 
আমর] মুকখুা, আমরা আর তোমাদের কি বলবে! |” * 

রঙ্গিনী এই নাটকের আর-একটী বিচিন্ত স্্টি। রঙ্গিনী দরিত্র-কন্তা _কালীকি্করের 
সফতু-শিক্ষিতা গুরুবাক্যে অথণ্ড বিশ্বাম এবং সত্যনিষ্ঠ এ চরিত্রের বিশেষত্ব । ইহারই 
ন্েহে কালীকিঙ্কর উৎকট ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়৷ মৃত্যু-্বার হইতে কিরিয়। 
আসিয়াছিলেন। সে শক্তির উদ্বোধন করিতে কারাবদ্ধ কালাপাহাড় বলিয়াছিলেন :- 

“শক্তি, ভূমি প্রত্যক্ষ ভুবনে 
বিরাজিত, বিস্কমান অস্তরে অন্তরে 
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নেহারি তোমারে; আজীবন করিয়াছি 
তৰ উপাসনা, এ সঙ্কটে প্রবঞ্চন। 
করো না করো না! দেহ বল এ শৃঙ্খল 
হোক দূর! করি চুর কঠিন পিঞ্চর ! 
জড় বা চেতন অন্বেষণ প্রয়োজন 

নাহি, হও যেব! তুমি, ব্যাপিত আকাশ- 
ভূমি, কিনব! পুরুষ প্রকৃতি, নিরাকার 
অথবা সাকার, আকর্ষণ করি ক্রহ্ষ- 
তেজে, ত্বরা দেহ তেজ, তেজের আকর !” 

“কালাপাহাড়', ২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক। 
সেই শক্তির বলে কালীকিন্বর স্ৃত্যুমুখ হইতে “01 [7015 16:85 !” বলিয়া ফিরিয়া 
আসেন। কিন্তু কালাপাহাড় যাহার স্তব করিতেছেন তাহা ব্রদ্মশক্তি! কালীকিষ্কর 
যাহার আহ্বান করিতেছেন তাহা! জড়। 

“কালাপাছাড়' এবং “মায়াবসানে' ধর্শজগতের দুইটী উচ্চ তত্বের অবতারণা কর! 
হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে দুইখানি নাটক গিরিশচন্দ্রের উর্বর ও পরিণত 
মস্তিষ্কের ফল, সেই ছুইথানি তাহার মস্তিক-বিকৃতির পরিচায়ক বলিয়া রক্গালয় হইতে 
প্রচারিত হয় এবং অধিকাংশ দর্শকও সেই মতের সমর্থন করেন। 
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চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

হাফ-আকৃড়াই ও পাচালি 

হাক-আকৃড়াই সঙ্গীতের জন্ত বাগবাজার স্ববিখযাত। বাগবাজার-নিবাসী ত্বগীয় 
মোহনটাদ বন্থ ইহার আবিষ্কারক । একসময়ে কলিকাতায় বহু ধনাঢ্য ভবনে হাফ 
আকৃড়াই-এর লড়াই শিক্ষিত ভদ্রমগ্ডলী এবং জনসাধারণের পরম উপভোগ্য ছিল। 
গিরিশচন্দ্রের সময়ে কবিবর মনোমোহন বস্থই হাফ-আকৃড়াই গানের উৎকৃষ্ট বাধনদার 
বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। “কাল-পরিণয় নাটক-গ্রণেতা শ্ব্গায় গোপাললাল 
বন্দ্যোপাধ্যাযের নামও বিশেষ উদ্লেখযোগ্য । গিরিশচন্দ্র বন্ধু-বান্ধবগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ 
হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার সমত্ত উগ্যঘ ও অধ্যবসায় থিয়েটারের 
উন্নতিকল্পে প্রযুক্ত হওয়ায় হাফংআকৃডাই-এর প্রতি তেমন অধিক মনঃসংযোগ করিতে 
পারেন নাই। কালক্রমে শিক্ষিতগণের রুচির পরিবর্তনে এবং সৌখীন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের 
অনুরাগ ও সহানুভূতির অভাবে এই বহুব্যয়সাধ্য সঙ্গীত-সংগ্রাম লুগ্তপ্রায় হইয়াছে। 
বহুকাল পরে গত ১৩২৫ সালে শোভাবাজার রাজবাটীতে সমারোহ সহকারে ইহার 
শেষ আসর হইয়াছিল। জোড়ার্সাকে। সম্প্রদায়ের বাধনদার হইয়াছিলেন নাট্যাচাধ্য 
শ্রীযুক্ত অসতলাল বন্থ এবং প্রতিপক্ষ কামারিপাড়। সম্প্রদায়ের বাধনদার ছিলেন হব 
শশীভূষণ দাস। 

গিরিশচন্দ্র ষে বয়েকটী আসরে গান বাধিয়াছিলেন. তাহ। রক্ষিত ন' হওয়ায় আমর! 

বিশেষ চেষ্ট1! করিয়া কয়েকটা গীতের ভাবার্থমান্র জ্ঞাত হুইয়াছি , কেবলমাত্র ছুইখানি 
গীত সংগ্রহে সমর্থ হট্য়াছিলাম। মৎ্প্রকাশিত “গিরিশ-গীতাবলী” হইতে তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটা রেজিষ্টার ভবানীপুর-নিবাসী স্বর্গীয় গিরিশ- 
চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটাতে এই গীত ছুইটী গীত হয়। গিরিশচন্দ্র মে সময়ে 

ন্তাসান্তাল থিয়েটারের ম্যানেজার, তিনি কালীঘাটের হুইয় গান বাধিয়াছিলেন। 
প্রতিবাদী ভবানীপুরের দল ছিল, তাহাদের বাধনদার ছিলেন পূর্ববোন্লিখিত শ্বগায় 
গোপাললাল বন্দোপাধ্যায় । 

গিরিশচন্দ্র রাধাতন্ত্ের প্রকতি-পুজ। অবলম্বন করিয়া এই চাপানটা দেন :- 
"কুমুদিনী মোদিনী বিলাইয়ে ৫াণ, 
কহে অনিল আসি, কলি সম্ভাষি, - 

ধপ্রেয়মী, খোল লো বয়ান 1, 
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শাখী-শাখা-শিরে পিক গায় 
কুছুতান হানে ফুলবাণ _ 

কুলমান মজে তায়। 
নীল তমাল *পরে, লতিক! বিছারে, 

শিহুরে মরি ধার বায়। 
অন্রাগে, তার। জাগে, 

নির্মল গগনে বমি, ক্ষীর-নীরে ঘেন শশী 
কৌমুদী সলিলে পশি হাসে সোহাগে | 

তরঙ্গে তরী কেন ছেরি হায়, 
অপ্নপ যুগলরূপ কিবা তায়, 

যেন নীরদে দামিনী, মেঘ-মো হিনী, 
পুলকে ঝলকে কি লীলায়,_ 

কি লীলা, চন্দ্রাবলি, বল আমায়, 
তুলা-নিশায় কি করে ধোহে সই?" 

বিপক্ষের বাধনদারের উত্তর দিতে বিলম্বে হওয়ায়, অনবরত ঢোলই বাজিতে 
লাগিল। হাইকোর্টের ভূতপূর্রব জজ হ্বর্গীয় রমেশচন্ত্র মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় 
কেশবচন্দ্র মিত্র সে সময়ে একজন উৎকৃষ্ট ঢোলবাদক ছিলেন। তিনি ছুইজন সহকারী 
সমেত তিনবার ঢোল বাজাইলেন, তথাপি যখন উত্তর প্রস্তুত হুইল না, তখন তিনি 
ভীহাদের দলের লেক হইয়াও বিরক্ত হুইয়৷ ঢোল ফেলিয়া দেন। ইহার! উত্তরদানে 
অসমর্থ হওয়ায় গিরিশচন্দ্র ব্বয়ং ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। উত্তরের প্রথম ছত্রটা মাত 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। যথ।;: “র|ম-রস-মাধুরী করি, সখি, পান ।” 

তৎপরে বিরহের আমর | গিরিশচন্দ্র প্রথমে ভ্রৌপদী-হরণে পাগুব-লাঞ্ছিত জরদ্রথের 
প্রতি জয়গ্ত্রথ-পত্রীর উক্তিত্বরূপ এই চাপানটা দেন : 

“আমারে ভুলেরে গ্রাণ, ভাল তো ছিলে । 

কি জন্ত আর দেখিনে হেঃ পথ ভূলে কি এলে? 
শুনছি লোকে, প্রাণ, ক'রে ভান - 

ঢুকলে গে কার অন্দরে ! 
মুখে ছাই, দেখলে কামাই, 

ধরলে খপ, ক'রে, সরমে মরমে মরি ছিঃ- 
গায়ে কি দাগ দেখি? 

ননী কাছে না যায়, যে ব্যাভার, 
ভ্যাল৷ বুড়ো৷ প্রাণ মন্তানি মচ.কেচে এবার, 

পচ চুলো গোলাম ওরে প্রাণ!” 
বিপক্ষদল আশা-বঞ্গিত এক অসঙ্গত উত্তর দেন। গিরিশচঙ্জরের দল প্রত্যুত্তর 

দিবার নিমিত আমর লইয়াছেন, মহা! উৎসাহে সাজ-্বাজন৷ রস হইম়াছে। বিপক্ষ 

ভি 



নসম্রদায় গতিক খারাপ বুঝিয়া কাউরে ঢোল বাজাইয়া আমর ভঙ্গ করেন। শুনা যায়, 
বিপক্ষদল পরাজিত হইয়! ক্রোধে গরিরিশচন্্রকে প্রহারের উদ্ভোগ করে, তিনি লুকাইয়। 
তাহার এক সাব-জজ বন্ধুর (দ্বগগীয় ব্রজবিহারী সোম ) গাড়ীর ঘবার বন্ধ করিয়া পলায়ন 
করেন। 

যে সময় "টার থিছেটারে' গিরিশচন্দ্র ম্যানেজার ছিলেন, সেই সময়ে বাগবাজারের 
সথপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্বসীঁয় নন্দলাল বন্থুর বাটাতে একবার হাফ-আক্ড়াই হুয়। প্রথম 
পক্ষের বাধনদার ছিলেন স্বর্গায় গোপাললাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় পক্ষের বাধনদার 
ছিলেন হ্বাঁয় মনোমোহন বহ্থ ; গিরিশচন্দ্র মনোমোহনৰাবুর সহকারী হইয়াছিলেন। 
গোপালবাবু গান্ধারীর ছাগপতি উপলক্ষ্য করিয়া চাপান দেন। মনোমোহনবাবু 
উত্তরদানে ইতস্ততঃ করায়, গিরিশচন্দ্র উত্তর বাঁধিয়। দিয় ত্বপক্ষের সম্মানরক্ষা করিয়া 
ছিলেন। গীতখানির প্রথম কয়েক ছত্র মাত্র আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি : 

“ঝষির অভিশাপে, মরি মনস্তাপে, 
কু-লোকে কু-কথা রটায়,- 

এমন ভারত ছাড়া কথাঃ বল, কোথায় পাও ?” 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “হাক-আকৃড়াই বা কবির লড়াইএ জয়লাভ করিবার 
কৌশল এই, যিনি পুরাণ, উপপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত-গ্রস্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়। 
চাপান দিবেন, সর্ববশান্ত্রবিশারদ প্রতিপক্ষের বাধনদার তাহার তো! জবাব দিবেনই । 
কিন্তু জমাভিলাধী চাপানদারকে এস্থলে একটু কূটনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। 
যেমন রাঁবণবধের পর বিভীষণের লহিত মন্দোদরীর পুনরায় বিবাহ হয়। রাবণের 
জীবিতকালে মন্দোদরী মনে-মনে বিভীষণের অগ্ক্রাগী ছিলেন কিনা, তাহা তে। কেহ 
নিশ্চয় করিয়৷ বলিতে পারে না। এই অনুমিত অনুরাগ কল্পনা-সাহায্যে বান্তৰে 
পরিণত করিয়া চাপানদ।র তাহার বিষয় স্থির করিলেন : 

“লক্ষণ নাক-কান কাটিয়া দিলে প্রতিহিংসাপরায়ণ! স্ুপ্পণথা লঙ্কাপুরে রাবণকে 
উত্তেজিত করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া উপস্থিত। মন্দোদরী নুর্পণখার মূখে সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত হইয়া উপহাস করিয়া বলিল, “ছিঃ ছিঃ ঠাকুরঝি স্থন্দরী সেজে ম]হ্ষের সঙ্গে 
প্রেম করতে গেলে। প্রেম কর! দূরে থাক; নাক কান ছুটো। কেটে দিলে ! ছিঃ ছিঃ- 
এই তুমি মতাঁর বড়াই কর?” মন্দোদরীর এইরূপ উক্তিতে কৃপিত হইয়া সথর্পণথা যেন 
বলিল, “আমি তো অসতী, আর তুই যে কত সতী, লঙ্কাপুরে ত। জানতে কারে! 
বাকী নেই। বিভীষণের সঙ্গে এত তোর কিসের কথা লা?-লুকিয়ে-লুকিয়ে 
ছু'জনের হাদি-তামাস। কে না দেখেছে ইত্যার্দি।” বিভীষণ পরমধান্সিক বলিয়া 
সর্বজনবিদিত। রাবণের জীবিতকালে মন্দোদরীর সহিত কুভাবে কথোপকথন তাহার 
পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। কিন্ত আবার রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরীকে বিবাহ 
করিলেন। কাধ্যকারণের স্তর ধরিয়া এবং শেষের সহিত মিল রাখিয়া চাপানটী বেশ 
জাটল হইয়া উঠিল।” 

এইক্বপ চাপান দিয়া গিরিশচন্দ্র একটী আসর জিতিয়াছিলেন। হাফ১আকৃড়াই 

গি১৯ ২৯৭ 



একেই বহুব্যয়সাধ্য, তাহাক় উপর জয়-পরাজয়ে উভয়পক্ষের ঝগড়া মনোবিবাদ, সময়ে 
সময়ে দাজাহাঙগামাও ঘটিত । এইরূপ নানা কারণে এবং নময় ও সমাজের রুচি 
পরিবন্তনে ইহার প্রভাব একপ্রকার লুগু হইয়া আসিয়াছে । 

হাফ২আকৃড়াইয়ের স্কায় সে সময়ে পাচালিরও খুব আদর ছিল। ভঙ্গরসমাজে' 
পাচালির প্রতিপত্তি বড়-একটা আর দেখ] যায় না। ইহা এক্ষণে অপেক্ষাকৃত 
নিয়শ্রেণীতে গিয়া, তাহার ক্ষীণ অন্তিত্বটুকু রক্ষা করিতেছে মাত্র । গিরিশচন্দ্রের রচিত 
ছুইখানি পাচালিসঙ্গীত শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়ের নিকট হইতে, 
পাইয়াছিলাম। “গিরিশ-গীতাবলী' হইতে নিয়ে তাহ! উদ্ধত করিলাম : 

(১) 
ব্রিম চতুরজে এলো৷ প্রাণকাস্ত । 

গুণ গুণ গুণ গুণ, গুণ. গুণ, ক'রে, 

ভ্রমরা দিশেহারা, 

বিষে বিষে কোহেল। কেঁদে সার। 

হলো! দুরস্ত বসস্ত শান্ত ॥ 
ধা কিটিতাক্ ধুম কিটিতাক্, 

ধি ধা যৌবন-তরজ্গ, 
অজে অঙ্গে রসরাজ সঙ্গ, রঙ্গে আতঙ্কে অনঙগভঙ্গ, 

বারেবারে কে জেনে কে হারে 

তোম্ দেরে দেরে দেরে তান! না না, 
শয়নে-নয়নে হানা, 

স্ুরথ-সমর ঘোরে ক্লান্ত নিতান্ত ॥ 

(২) 
ব্রিম চতুরঙ্গে বাশী ফোকে কাল! । 
ধা কিটিতাক্ ধুম কিটিতাক্ 

বাজে বাশী তেলেজা, নি 

চাছ! গোপিনী-প্রাণ করে ঝালাপালা ॥ 
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একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

রামপুর-বোয়ালিয়ায় গিরিশচন্দ্র 

প্রসিদ্ধ ক্ল্যারিওনেট-বাদক এবং সঙ্গীতাচার্য স্বর্গীয় অমৃতলাল"দত্ত (হাবুবাবু) 
মহাশয় রাজসাহী তালন্দের জমীদার শ্বগাঁয় ললিতমোহন মিত্র মহাশয়ের বিশেষ 
আগ্রহ এবং যত্বে তাহার রামপুর-বোয়ালিয়ায় প্রাসাদতুল্য ভবনে মধ্যে-মধ্যে গিয়া 
অবস্থান করিতেন। ললিতমোহনবাবু যেরূপ গীততবাস্তপ্রিয়, সেইরূপ নাট্যাগরাগী 
ছিলেন। কলিকাতার সাধারণ নাট্যশালার ন্তায় রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটা সাধারণ 
নাট্যশাল! প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সময়ে-সময়ে তিনি বিশেষরূপ উৎসাহিত হইয়া 

। 

গিরিশচন্দ্র যে বৎসর (১৩*৪ সাল, ফাল্গুন) “টার থিয়েটার” পরিত্যাগ করেন, নে 
বৎসর কলিকাতায় প্রথম প্রেগ দেখা দেয়। প্রেগের আতঙ্কে ঝটিকা-বিক্ষুন্ধ সাগরের 
ন্তায় কলিকাতা বিচঞ্চল হইয়া! উঠিয়াছে, আবালবৃদ্ধবনিতা দলে-দলে সহর ত্যাগ 
করিয়া যাইতেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধ বলিলেই হয়, দে দৃশ্। যিনি 
দেখিয়াছেন, তিনি তাহা! জীবনে বিস্তৃত হইবেন না। এই সময়ে ল 
স্থযোগ বুঝিয়া, হাবুবাবুর সাহায্যে কলিকাতার সাধারণ নাট্যশাল৷ হইতে অভিনেতা 
ও অভিনেত্রী সংগ্রহপূর্বক রামপুর-বোয়ালিয়ায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। 

হাবৃবাবু ত্বয়ং গুণী ছিলেন, তাহার উপর গুরুভ্রাত1! বিবেকানন্দ শ্বামীর পরম 
আত্মীয় বলিয়া গিরিশচন্দ্র তাহাকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। ললিতবাবুর 
আগ্রহাতিশয্যে হাবুবাবু আসিয়া গিরিশচন্ত্রকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় লইয়! যাইবার . 
জন্ত ধরিয়! বসিলেন এবং বলিলেন, “ললিতবাবু আপনার সম্মান ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক 
প্রদানে সম্মত, এবং এ মময়ে আপনার কলিকাত। পরিত্যাগ বাঞছনীয়।” 

গর থিয়েটারের সহিত গিরিশচজ্ঞ তখন সম্বন্ধ বিচ্ছিয্ করিয়াছেন, কলিকাতাতে 
এই হুলস্থুল ব্যাপার, গিরিশচন্দ্র অগত্যা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তিন সহন্র 
মুক্তা বোনাস" শ্বরূপ পাইয়া! রামপুর-বোয়ালিয়ায় গমন করিলেন। স্বর্গীয় নীলমাধব 
চক্রবর্তী, গ্রবোধচন্্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দ্রানিবাবু), তৃষণকুমারী,: 
স্থদীলাবাল! প্রসূতি লব্বগ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণও যথাযোগ্য বেতন এবং 
'অল্লাধিক 'বোনাস' পাইয়! ইতিপূর্বে রামপুর-বোয়ালিয়ায় যাত্রা! করিয়াছিলেন। 

ললিতমোহনবাৰু উদ্ভোগী পুক্রষ ছিলেন । অল্পদিনের মধ্যেই রঙ্গালয়-নির্দমাণকার্ধ্য 

চা 



শেষ করিয়া আনিলেন। এদিকে গিরিশচন্দ্র দল সংগঠিত করিয়া কয়েকখানি উংকৃষট 
নাটক অভিনয়ার্থে গ্রন্থত করিলেন । থিয়েটারের নামকরণ হইল “মার্তাল (18:91) 
থিয়েটার? | 

প্রথম রাতে “বিষমঞ্গল' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় অরস্ত হইবার পূর্বে 
গিরিশচন্দ্র-কর্তৃক রচিত নিয়লিখিত কবিতাটা পঠিত হয় : 

“ইতিহাস করে গান, রাজসাহী রাজস্থান 
জলা সথফলা শ্যামা হুন্দরী প্রদেশ; 

নব রস-বশ-চিত, স্থধীবৃন্দ বিরাজিত 
মরালম্বভাব-গুণ-আকর অশেষ | 

বিকাশ নটের প্রাণ, সহদয় বিভমান 
অমানীর মানদাতা সম্মান-পয়োধি ; 

উত্তেজিত নব আশে, অন্তর পুলকে ভাসে, 
উৎসাহ পাইৰ-ক্রটী হয় শত যদ্দি। 

ূর্দাস্ত ছুর্দিনোদয়, আসিয়াছি পেয়ে ভয়, 
উচ্চাশ্রয়ে অভয়ে গাইব হরিনাম ; 

এই ক্ষুত্র রঙ্গালয়, তব দৃশ্ত যোগ্য নয়_ 
তাজি দোষ, গুণ ধর _ ওহে গুণধাম ! 

কর যদি তিরস্কার, মানি লব পুরস্কার 
বছ মানে শির পাতি কৰিব গ্রহণ, 

সবিনয় নিবেদন, জানায় হে অকিঞ্চন_ 
বু আশে আসিয়াছি করো না বঞ্চন !” 

খ্যাতনাম। অভিনেতৃ্ণ-সম্মিলনে অভিনম্ও যেরূপ উংকৃই হইয়াছিল, দর্শকগণের 
ভিড়ও সেইরূপ অসম্ভব হুইয়াছিল। পরম আগ্রহে বহুদূর হইতে বহু গ্রামের দর্শকগণ 
আসিতে থাকে _ সমস্ত দেশে একটা হুলস্থল পড়িয়! যায়। 

অল্পদিনের অভিনয়ের পর ললিতমোহনবাবুর অভিভাবকগণ বুঝিলেন যে ক্ষুদ্র 
লহরে টিকিট বিক্রয় করিয়! লাভবান হওয়া ছুরাকাজ্ষ। মাত্র। তীহ।রাই উদ্যোগী হইয়া 
থিয়েটার বন্ধ করিয়া দেন। এদিকে কলিকাতায় তখন প্রেগের আতঙ্ক অপেক্ষাকৃত 
কমিয়! গিয়াছে । সম্প্রদায় নির্ভয়ে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। সম্থদয় ললিত- 

মোছনবাবুর যত্র এবং সত্থযবহারে সম্প্রদায় পরম আনন্দে তথায় অবস্থান করিয়াছিলেন । 

প্লেগের সময় সঙ্কীর্তন 

প্লেগের ময় কলিকাতায় প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই হরিনাম সন্কীর্তন সম্প্রদায় 
স্থাপিত হয়। “দক্জিপাড়া সন্কীর্তন সম্প্রদায় কর্তৃক অগ্ুরুদ্ধ হই। গিরিশচন্দ্র একখানি 



গান বাধিয়! দিয়াছিলেন। সামগ্নিক সঙ্গীত যেভাবে রচিত হয়, এ গীতখানিতে তাহ! 
হইতে একটু নৃতনত্ব এবং বিশেষত্ব আছে। নিয়ে সক্কীর্তন-গীতখানি উদ্ধাত হইল : 

“কলিকাতা আনন্দধাম। 

প্রেগ বন্ধু হ'য়ে এসেছে হে ছড়াছড়ি হরিনাম ॥ 
কাপিয়ে তৃবন গগনভেদী রোল, 

হুহুক্কারে ওথ.লে উঠে হরি হরি বোল, 

মত্ত হ'য়ে নৃত্য সদা গঞ্জে শত খোল, _ 
ঝঙ্কারে করতালি ঝঞ্চ৷ সম অবিরাম ॥ 
মরণ তো হবে, এড়ায় কে কবে, 

চার যুগে কে মরে এমন নামের উৎসবে? 

হরিবোল - বোল হরিবোল - 
হবি হরি রি ধুলোট হয় ভবে, 

ওরে ভয় কি তবে গভীর রবে_ 
নাম গেয়ে আয় পুরাই কাম ॥ 
যে নামে হয় রে মৃত্যুজয়, 

তত্ব জেনে মত হ'য়ে গায় রে মৃত্যুর, 

ষে অভয় নামে- নাইরে যমের ভয়, - 
নামের সনে হাদ্যাঝারে নাচে নব ঘনশ্যাম ॥ 

প্লেগ,-থাক্বি যদি থাক্, 

শমনদমন নামে শমন হয়েছে অবাক, 

হরিনাম প্রাণভরে শোন, এই কথাটা রাখ, 
নাম শুনে প্রাণ ত্যজবে যে জন - 
কিনবে হরি গুণধাম |” 

৬৩৩১ 



ঘ্িচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্র 

রামপুর-বোয়ালিয়হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া! আসিবার অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্র 
নাট্যরখী ত্বগাঁয় অমরেশ্রনাথ দত্তের প্রতিষ্ঠিত প্ল'পিক থিয়েটারে" যোগদান করেন ॥ 
অমরেক্রনাথ স্থবিখ্যাত “রেলি ব্রাদার্স” অকিসের মূৎস্থন্দী ৬দবারিকানাথ দত্তের তৃতীয় 
পুত্র এবং পপ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত মহাশয়ের অন্থুজ ছিলেন। আশৈশৰ 
নাট্যান্ছরাগবশতঃ অমরবাবু গিরিশচন্দ্রের নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন । তিনি 
দুরসম্পর্কে গিরিশচন্দ্রের ভাগিনেয় ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের বিনয়, সৌজন্ত এবং 
মিষ্টভাধিতায় গিরিশচন্দ্র প্রথম হইতেই ইহাকে ন্বেহের চক্ষে দেধিতেন। 

মাসিকপত্রের সম্পাদকতা 

বিংশতি বতসর বয়ক্রমে অমরবাবু গিরিশচন্দ্রকে সম্পাদক করিয়৷ সৌরভ; নামক 
একখানি মাসিকপত্র ১৩০২ সাল, শ্রাবণ মান হইতে বাহির করেন। এই মাসিকপত্দে 
গিরিশচন্দ্রের কয়েকটা প্রবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং 'বালোয্নার ছুহিতা 
নামে একখানি উপন্যাস ক্রমশঃ বাহির হইতে থাকে । কাঁগজখানি বেশীদিন চলে 
নাই। 

ক্লাসিক থিয়েটার, প্রতিষ্ঠা 

অম্রবাবু তাহার শ্বভাবজাত নাট্য প্রতিভার উন্মেষণায়, রেলির বাড়ীর কেশিয়ারের 
পদ পরিত্যাগ করিয়া নাট্যাভিনরে প্রণোদিত হুন। গিরিশচন্্র তখন “মিনার্ভা 
থিষ্েটারে' তাহারই নিকট শিক্ষাগ্রহণ করিয়। এবং তাহারই পৃষ্ঠপোষকতায় অম রবাবু 
লন্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা! শ্রীযুক্ত চুীলাল দেব, প্রীযুক স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) প্রভৃতি 
“মিনার্ভ থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণকে লইয়া 11081) [01817790০ 
০19৮ নাম দিয়া “করিছিয়ান' এবং “মিনার্ভ|। থিয়েটারে” ছুই রাবি “পলাশীর যুদ্ধ 

২৬২ 



“অভিনয় করেন। |1অমরবাবু স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার ভূমিকা অভিনয় কৰিয়া! স্থনট বলিয়! 
সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন । অতঃপর ১৩০৩ সালের শেষদিকে তিনি 'এমারেন্ড 
থিয়েটার” ভাড়া! লইয়া “ক্লাসিক থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন ।* 

ক্লাসিক থিয়েটারে'ও গিরিশচন্দ্র "ার থিয়েটারে"র ন্যায় ম্যানেজারের পদ গ্রহণে 
“অসম্মত হওয়ায় "নাট্যাচাধ্য' বলিয়া তাহার নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। প্রথমে আসিয়া 
তিনি কোনও নৃতন নাটকাদি রচনা! করেন নাই । মধ্যে-মধ্যে প্রফুল্প', “মেঘনাদবধ', 
“ক্ষজ' প্রভৃতি নাটকে যোগেশ, মেঘনাদ ও রাম, দক্ষ প্রভৃতির ভূমিকা ভিনয় 
করিতেন মান্ত্র। 

ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রের যোগদানের পূর্বেও অমরবাবু তাহার নিকট যাতায়াত 
করিতেন এবং থিয়েটার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাহার উপদেশ এবং সাহায্য গ্রহণ 
করিতেন। “হরিরাজ”, “কাজের খতম”, “আলিবাবা?, নাট্যাকারে গঠিত বঙ্ষিমচন্দজ্রের 
“ইন্দিরা”, ননির্লা' প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত 'ক্লাসিকে' অভিনীত অধিকাংশ পুস্তকই গিরিশচন্দ্র 
দেখিয়! দিয়াছিলেন এবং “আলিবাবা"য় কয়েকখানি গানও বাধিয়! দেন। 

গিরিশচন্দ্রের লেখকরূপে আমার যোগদান 

'ক্লাসিকে' গিরিশচন্দ্রের প্রথম বচন। “দেলদার' । তাহার লেখকরূপে নিযুক্ত হইয়া 
এই “দেলদার আমার প্রথম লেখা । গিরিশচন্দ্রের হৃদয় যেরূপ উদার, সেইরূপ 
ন্েহপ্রবণ ছিল। আমি নিযুক্ত হইবার পর তিনি আমার পিতৃপরিচয় প্রাপ্ত হন। 

সেই হইতে বন্ধু-পুত্রজ্ঞানে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাকে অকপট পুত্রন্সেহে 
প্রতিপালিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার জীবনের এই পরম স্থযোগ এবং সৌভাগ্য- 
লাভের মূল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ-গিরিশচন্ছ্রের পিতৃম্বসেয়। ইহার ভ্রাতুপ্ুতর 
ভূপেন্দ্রনাথ বন্থুর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় আমি প্রায়ই ইহাদের বাড়ী 
যাইতাম। ইতঃপূর্বে আমি সামুদ্রিক বিগ্ভাবিশারদ দ্বর্গীয় রমণকুষ্চ চট্টোপাধ্যায়- 
প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত “অদৃষ্ট' নামক মাসিকপত্রিক! পরিচালন করিতাম। রমণরুষ” 
বাবুর অকালমৃত্যুতে এই কাগজখানি বন্ধ হইয়া যায়। দেবেন্দ্রবাবু আমাকে কর্ম গ্রার্থ 
জানিয়া, গিরিশচন্দ্রের নিকট লইয়া যান এবং আমাকে তাহার লেখক নিধুক্ত করিয়! 
দেন। 

* অর্েন্বারৃর পর বেনারমী দাস নামক জনৈক মাড়োয়ারী “এমারেন্ড থিয়েটার? ভাড়। লইরা 
ছিলেন। ১৩০২ নাল প্যস্ত এইর্প নানাভাবে কাটিবার পর ১৪০ লালের প্রথম হইতে ব্ব্গায় নীল- 
মাধব চক্রবর্তী প্রনুখ “সিটা' সম্প্রদায় “এমারেন্ড' ভাড়া লইয়! প্রায় দশ মান অভিনয় করেন। হ্বগীস্ব 
কঅতুলকৃষ্ণ মিত্র-কর্তুক. নাটকাকারে পরিবভিত বহ্কিমচঞ্রের “দেবী চৌধুরাদী' অভিণয় কৰিয়! “সিটা 
খিয়েটার" সুপ্রতিষ্ঠিত হয়! উঠিতেছিল। এমন সময়ে “এমা রেজ্ড থিক্লেটার' আম নবাবৃর হস্তগত হইল । 

৩৬৩ 



'দেজদার, 

২৮শে জ্যেষ্ঠ (১৩০৬ সাল) "ক্লাসিক থিয়েটারে" গিরিশচজ্র্রের 'দেলদার গীতিনাট 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেত1 ও অভিনেত্রীগণ : 

দেলদার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্ত্র বহ্থ। 
নেসা শীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ । 
গহন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। 
সরল শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবৃ)। 
কুহকী অঘোরনাথ পাঠক । 
পিয়ামা শ্রীমতী কুস্থমকুমারী। 
ধারা ভূষণকুমারী । 
রেখা প্রমদানুন্বরী। 
কুহকিনী শ্রীমতী পান্নারাণী। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্্র ঘোষ । 
বৃত্য-শিক্ষক যুক্ত নৃপেন্্রচন্ত্র বস্থ। 
রজভূমি-সঙ্জাকর আশুতোষ পালিত । 

ন্বপ্নের ফুল' গীতিনাট্যের ন্যায় "দেলদার'খানিও একখানি রূপক । সইত্রিশ বৎসর 
বয়সে গিরিশচন্দ্র “মোহিনী প্রতিমা' লিখিয়াছিলেন। তাহার সহিত এই «দেলদারে'র 
কিছু-কিছু সাদৃশ্ত আছে। অভিমানশূন্ত নিঃস্বার্থ ভালবাস! পাষাণপ্রতিমাকেও সজীব 
করে, “মোহিনী প্রতিমা” এই চিত্র “দেলদারে' পরিস্ফুট হইয়াছে। 

“দেলদার' গীতিনাট্যের প্রস্তাবনায় গিরিশচন্দ্র বলিতেছেন, এই ছুনিয়া বিপরীত- 
ধর্মী অর্থাৎ ভালমন্দ-মিশ্রিত। ইহাতে ভাল দেখিলে সবই ভাল, মন্দ দেখিলে সবই; 
মন্দ। কবির ভাব বুঝাইবার জন্য আমরা প্রস্তাবনা-গীতটা নিয়ে উদ্ধত করিলাম : 

“চল্ চল্ ছুনিয়৷ দেখে আসি আয়। 
শুনেছি সখের বাজার, সথ ক'রে পায় যে যা চায় ॥ 
বিবেক সুধা আর গরল, কুটাল আর সরল, 

বিকোয় অনল শীতল জল, 
মনের গুণে বিকোয় সখের ফল; 

স্থধা ফেলে গরল কেনে এমন সথ কে কোথায় পায়। 
কেন সথে জলে হয়লে। সারা, সথ হ'লে ত' নিবে যায় ॥” 

যে সরল মনে-খোলা প্রাণে-ভাল চোখে ভাল দেখে, এ ছনিয়ায় মনের গুণে সেই 
লখের ফল পায়। দেলদার গ্রস্তাবনায় তাহাই বলিতেছে : “ছুনিয়ায় সবই দেখবার 
-ওর আর রকম-বেরকম নেই। মন্দ কিছু না দেখলেই মন্দ নেই, -ভাল না দেখলেই 
ভাল নেই। আমি ভালই দেখি, মন্দ দেখিনে।” ইহার অনতিপূর্বেবেই সে বলিয়াছে» 
“জেনেশুনে দেলদারি হয় না। ভালমন্ন জেনে যে দেলদারি করে, তার দেলদারি 
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নয়-বক্মারি 
এ দেলদারি অর্থ--ভালমন্দ নিষিরবঘচারে আপনাকে বিলাইয়া দেওয়া । «মোহিনী: 

প্রতিমা, গীতিনাট্যের সাহানা «দেলদারে' পরিশ্ফুট হুইয়াছে। সাহানা বলিতেছে, 
“আমি তারে যত ভালবাসি, তিনি যদি তত ভালবাসতেন তাহ'লে তার হাত ধ'রে, 
আমার ঝলে প্রথম যেদিন দাড়াতেম, তখন আমাদের পরস্পরের মুখের ভাব দেখে, 
তার কঠোর প্রাণও তৃপ্ত হত।” (২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) দেলদার একই কথা বলিতেছে, 
“যখন বরের বায়ে গ্াড়িয়ে মুখ চেপে হেসে, আড়নয়নে দেখবে, দু'জনের মুখ দেখেই 
আমার ঘটক বিদায় পাব।” (প্রস্তাবন! ) শ্বার্থশূন্য এই ভালবাসার চিত্রই উভয় গ্লীতি- 
নাট্যের কল্পনা । গিরিশচন্দ্র কখনও-কখনও একটা মহাজন-পদ বলিতেন : 

“সথী-ভাব হ্বদে ধরো, যতন করো, সদাই থাকো বূপ নেহারে। 
খেলে সে প্রেমের ননি, সত্য বাণী, কাম-কামনা যাবে দরে |” 

এই ইঙ্গিতের উপর সাহানা এবং দেলদার গঠিত। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বর্ণিত 
সধীভাব, এবং সথী ব্যতীত প্রেম-চিন্র সম্পূর্ণ হয় না। “মোহিনী প্রতিমা'র সর্বশেষে 
গিরিশচন্দ্র তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। হেমন্ত সাহানাকে বলিতেছে, “শুধু আমাদের 
মুখের ভাব তুলিতে তুললে হবে না, এ মুখখানিও চাই। আমার হৃদয়ের যোগিনীও 
সেই পুরুষ প্রকৃতির আরাধনা করবে ।” 

বাহুল্য ভয়ে আমর! “দেলদারে'র বিস্তৃত আলোচন! করিলাম না। কেবল মূল 
ভাবের ইঙ্গিত করিলাম মান্ত্র। ইহাতে আর-একটী কথা বলিবার আছে, এই 
গীতিনাট্যে গিরিশচন্দ্র ছুইটা নৃতন স্যষ্টি করিয়াছেন-_ভাব-সঙ্গিনী ও শ্বর-সঙ্জিনী। 
মনের ভাব ও প্রাণের কথা যেন মুতিমতী হইয়া ইহাদের সঙ্গীতের ভিতর দিয়া 
সপ্রকাশ হইতেছে। পুরাতন গ্রীসদেশীয় নাটকে “কোরাপ' যে কাধ্য করে, এই 
ভাব ও ম্বর-সঙ্গিনীদের কাধ্য কতকট। তাহারই অনুরূপ । 

এই গীতিনাট্যের সঙ্গীত-রচনায় গিরিশচন্দ্র তাহার অসামান্য কবিত্বশক্তির পরিচয় 
দিয়াছেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ নিয়ে ছুইথানি গীত উদ্ধৃত করিলাম। 

১ম। পিয়াস! ও শ্বর-সঙ্গিনীগণ : 
কেমন ফুল প'রেছে মেদিনী, 
তারার হারে তাইতো! সেজে, দেখতে এল যামিনী ! 
যামিনী মোহিনী বেশে, দেখে চাদ যায় ভেসে হেসে, 
তাই মেদিনী মনমোহিনী, গরবে আমোদিনী ! 

রাখতে শশী, রাখতে নিশির মান, 
অবোল! পাখীর মুখে গান, 

গানে প্রাণ মিলিয়ে সমান, ঢালবে। তান-তরছিণী ॥ 

২য়॥ দেলদার ও দ্বর-সঙ্গিনীগণ (হাদ্ির -পঞ্চম লোয়ারী ) £ 
অভিমান তার সাজে যে রাখতে জানে মান। 
তাপে নয় যায় শুকিয়ে ফুলধর! বাগান ॥ 
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না জানি কেমন মনের কান, 
নারে ছাড়তে অভিমান, 

মনের ছলে, আগুন জেলে, প্রাণ করে শ্বশান 
সাধতে কি সাধ করে না, 
ধরুতে সেখে মন সরে না, 

মনের ঘোরে বুঝতে নারে মনে টান ॥ 

“দেলদার' অভিনীত হইবার পর অমরবাবুর "শ্রাকুষ্ণ গীতিনাট্য, “মজা” নামে 
একখানি প্রহসন এবং তৎকর্তৃক নাটকাকারে গঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'কষ্ণকাস্তের উইল” _ 

:এভ্রমর' নাম দিয়! “ক্লাসিক থিয়েটারে? বিশেষ সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। “মজা'র 
অনেকগুলি গীত গিব্িশচন্দ্র বাধিয়। দিয়াছিলেন এবং "ভ্রমরে'র বাকুণীপুকুর ও 
পোস্টাফিসের ছুইটা দৃশ্য লিখিয়া দেন। “ভ্রমর অভিনয়ে 'ক্লামিক থিয়েটার+ সযশে 

পাগুব-গৌরবঃ 

এবং প্রভূত অর্থ-সমাগমে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়! উঠিয়াছিল। 
৬ই'ফাস্তন (১৩০৬ সাল) '্লাসিকে” গিরিশচন্দ্রের 'পাণ্ব-গৌরব প্রথম অভিনীত 

হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্্রীগণ : 
দ্গী 
কঞ্চকী 
ভীম্ম 
ভীম 
ব্রহ্মা 

মহাদেব ও হুর্ববাসা 
ইন্দ্র অনিরুদ্ধ, বিছুর 

ও সহুদেব 

কাত্তিক ও ছুর্যোধন 
নারদ, শকুনি ও 

ত্বারকার দত 
বলরাম 

সাত্যকী ও কর্ণ 
গ্রছ্যয় ও নকুল 
ভ্রোগ ও সহিস 
যুধিষ্টির 

পণ্ডিত হুরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 
মহেন্জ্রলাল বস্থ। 

অমরেন্রনাথ দত্ত। 

শশীতৃষণ ঘোষ । 
চণ্তীচরণ দে। 

শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
গোষ্ঠবিহারী চক্রবস্তাঁ। 

অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 
প্রযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 
প্রমদ্দাস্থন্বরী | 
শ্রীযুক্ত অতীন্ত্রলাল ভট্টাচার্য্য । 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র ভট্টাচার্য । 
শ্রীযুক্ত প্রশচন্ত্র রায়। 

. নটবর চৌধুরী । 
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অঞ্জন শ্রীযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 
সুঃশাষন ভিতুরাম দাস। 
প্রতিকামী ও দূত বনমালী দাম। 
€ঘেসেড়া শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বস্থু। 

ুস্তী হরিমতী ( গুলফম্)। 
রুকিণী ভূষণকুমারী । 
স্থভঙ্র তিনকড়ি দাসী । 
জৌপদী শ্রীমতী গোলাপহ্ুন্দরী। 
উর্ব্বশী শ্রীমতী কুম্থমকুমারী। 
উত্তর! শ্রীমতী টুকুমণি। . 
জয় রাণীমণি। 
ঘেসেড়ানী লক্্ীমণি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বস্থু। 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নুপেন্দ্রচ্দ্র বহ্থ। 
রঙ্গভূমি-সঙ্জকর আশুতোষ পালিত। 

পাগুব-গৌরব' গিরিশচন্দ্রের সুবিখ্যাত পৌরাণিক নাটক। এই নাটকের 
অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার দেশব্যাপী গৌরবলাভ করিয়াছিল। নাটকের চতুর্থ অক্কে 
গিরিশচন্দ্র ভীম্মের মুখ দিয়া বলিয়াছেন, "মায়ায় সংসারে ধর্ম মাত্র বতারা” সেই 
ধর্শের আবার সার ধর্ম _ "আশ্রিত রক্ষণ -ইহাই নাটকের ভিত্তি। 

দণ্ডীর উপাখ্যান মহাভারতের অন্তর্গত নহে, দণ্তীপর্ব বলিয়! একখানি পৃথক্ এস্থ 
আছে, তাহা হইতেই এই নাটকের উপাদান সংগৃহীত । গিরিশচন্দ্র কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 
পূর্ব্বে নাটকীয় ঘটনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন। এই কালনির্দেশ তাহার নাটকত্ব- 
জ্ঞানের বিশেষ পরিচায়ক । ছুই-চারিজন ব্যতীত ভারতের সকল বিশিষ্ট রাজাই 
£কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছে । পাগুবপক্ষে এই ছুই-চাঁরিজন সহায়, আর ভরসা _ 
ধর্মমবল এবং শ্রীকু্ণ । এই সঙ্কট-দময়ে ঘটনাচক্রে শ্রীঞক্ষ্কে বৈরী করিতে হইল। যিনি 
এই বৈরিতার মূল তিনি আবার শ্ররুষ্ণের ভগিনী -“হ্থভপ্রা সম্বন্ধে যু পরম 
আত্মীয় ।” কিন্ত পাগুডবের বল ধর্ম আর ভরসা যে শর, অরি - তিনিই, ইছারই 
সহিত সাংঘাতিক বুদ্ধে পাগুবগণের প্রাণাস্তিক পণ। ঘটনার সংঘর্ষে, ঘাত-প্রতিঘাতে, 
হিদয়-ন্ে এবং চরিত-পরিপুষিতে গিরিশচন্দ্রের “পাণ্ডব-গৌরব' অপূর্ব । 

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক চরিত্র 

বীর এবং ভক্তি এই ছুই রদ এ নাটকের জীবন। গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক চরিক্র 
বিকৃত করিয়া নাটক লিখিৰার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, এইসকল, 
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চরিঅ অক্া। রাখিয়া ব্যাস বান্ীকির সৃষ্টির ছায়ামাত্র প্রতিফলিত করিতে পারিলেই; 
বথেই কৃতিত্ব । আমাদের পুরাঁণ ভাব এবং চরির্রস্থতির অক্ষয় ভাণ্ডার, “এধনও পাঁচ 
সাতট। মেক্সপীয়ারকে আসিয়া শিখিতে হইবে, ব্যাসরচিত ভারতে কি-কি ভাব আছে। 
ম]াকৃবেখ, হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার প্রভৃতি সেক্সপীয়ার-রচিত উচ্চশ্রেণীর নাটক । 
এ সকল কঠোর নাটকেও পিতার আদেশে মাতার মন্তকছেদন নাই, গর্ভস্থ শিশুবধ 
নাই এবং কোন জাতীয় কোন নাটক বা! কবিতায় সুপ্ত শিশুহস্ত। অশ্বতখামারও মাঞ্জন। ' 
নাই।” (“পৌরাণিক নাটক" প্রবন্ধ রষ্টব্য।) 

কুরুপাগডবের সাংঘাতিক সংঘর্ষের পূর্বে এই নাটকের চরিক্র সকল যেন. 
আগ্নেয়গিরির কন্দররুদ্ধ গৈরিকের ন্যায় গজ্জিয়া উঠিতেছে। একপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ এবং 
অপরপক্ষে ভীন্ম, ভীম, অল্ছন এমনভাবে চিত্রিত এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে যে সে ওজ্জল্যে 
গিরিশচন্দ্রের নাম বঙ্গ-সাহিত্যে চিরদিন সমুজ্জবল হুইয়৷ থাকিবে । নাটকীয় ঘটনায় 
উর্বশীর চরিত্র প্রধান হইলেও সুভদ্র/ এই নাটকের নায়িকা। স্থুভদ্রা একদিকে যেমন- 

প্রতিজ্ঞায় কঠিনা, অন্তদিকে তেমনই কারুণ্যে কোমল! । 

কঞ্চুকী চরিত্রের বিশিষ্টত! 

কিন্তু এই নাটকে অতি অপূর্ব স্থটি কঞ্চুকী, ব্রাঙ্গণ সত্যভাষী সরলবিশ্বাসী এবং 
প্রভুর কল্যাণসাধনে দৃঢ়পণ ও নিভক। বয়স যে কত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় নাই, 
নিজেই একস্বানে বলিতেছে, “আচ্ছা স্ভাখ, আমার কত বয়স ঠাওরাচ্ছিস্? খুব বয়স 
তে মনে কচ্ছিস? তা তাই বটে। আচ্ছা মনে কর, তোর মত ছুড়ীও দেখেছি, 
তার মত কেলে ছোড়াও দেখেছি। দেখেছি ত-বল? আচ্ছা । কিন্ত তার মত 
আমি ছোড়া দেখিনি। তাঁর কি কল্পি বল? কেমন? তুই বলবি, আমি বুড়ো! হয়ে 
বোকা হয়েছি, পুব পশ্চিম জানিনি। আমায় সেই ছোড়া বলেছিল, পুব-পশ্চিমের 
খার ধারিসনে। বলেছিল, সব বিশ্বাস করিস।” (৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক) গিরিশচন্দ্র 
এই বৃদ্ধের মুখে বার্ধক্যের যে ভাষা যোজন! করিয়াছেন, তাহাও অতি অপূর্ব ।' 
তিনি তাহার নাটকে যে সকল বিদুষক-চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'জনা” ও 
“তপোবনে'র বিদুষক ( সদানম্দ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কঞ্চুকী যদিচ বিদুষক 
নহে, কিন্তু অপর ছুই বিদুষক নাটকে যে কাজ করিতেছে, কঞ্চুকীর বর্তমান কার্য 
একইপ্রকারের ৷ ইহার! সকলেই সত্যবাদী, সরলবিশ্বাসী এবং প্রভুর পরমহিতৈষী । 
কিন্তু অবস্থাগত হইয়া এই তিন চরিত্রই পরম্পর পৃথকভাবে গঠিত হইয়াছে । তুলনায় 
সমালোচনা করিবার পক্ষে আমাদের স্থানাভাব এবং অন্তান্ত চরিত্রেরও উক্তি উদ্ধৃত, 
করিয়া বিশদ আলোচন। করিতে হইলে সমগ্র পুস্তকখানি উদ্ধত করিতে হয়। এজন, 
আমর] চরিত্রের মূলভাবের ইঙ্গিত মাত্র করিয়! ক্ষান্ত হইলাম। 

গিরিশচন্দ্র স্বয়ং কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়। সরল বিশ্বাসী, প্রভৃভক ত্রাঙ্মণের 
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চিত্র হাবভাব এবং কথাবার্তায় যেন মৃত্ত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। উদার, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 
নির্ভীক ভীমের ভূমিকাভিনয়ে অমরেন্দ্রনাথ অপামান্স কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। 
সুভর্রা, উর্ববশী, ভীম্ম, দৃ্তী, শ্রী, ঘেসেড়া, ঘেসেড়ানী প্রভৃতি প্রত্যেক চরিজ্বেরই 
র্ববাক্স্থন্দর অভিনয় দর্শনে দর্শকমণ্ডলী পরমপরিতৃপ্ত হুইয়াছিলেন। সঙ্গীতাচাধ্য 
শ্রীঘুক্ত জানকীনাথ বহ্থ মহাশয়-কর্তৃক স্থমধুর হুর-সংযোজনায় এবং তাহার শিক্ষায় 
স্থভদ্রার ভূমিকায় তিনকড়ি দাপী তাহার অনাধারণ অভিনেত্রী-গৌরবের সহি 
স্থগায়িকা বলিয়া পরিগণিতা হন। 

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন একদিন সন্ত্রীক অভিনয় দেখিতে আনিয়াছিলেন | 
অভিনয়াস্তে তিনি অমরবাবুকে বলেন, “অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। কষ্ণম্গিনীগণের 
গীত শ্রবণে আমর! ছ'জনে কেবল কাদিয়াছি। গিরিশের আনর1 গোলাম হুইমা 
রহিলাম।” 

“পাগুব-গৌরব” রচন। সম্বন্ধে একটি কথ! 

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থাকিয়া! আমি যে সকল নাটকাদির লেখকতা। করিরাছি, সে 
সম্বন্ধে যেটুকু বিশেষত্ব দেখিয়াছি, পাঠকবর্গকে তাহা! উপহার দিলাম । সাধারণতঃ 
নাটকের প্রথম ছুই অঙ্ক লিখিতে তাহার একটু বিলম্ব হইত, যেন সন্তর্পণে পদক্ষেপ 
করিতেছেন। এমন অনেকসময় হুইয়াছে যে প্রথম অঙ্ক এমনকি দ্বিতীয় অঙ্ক পর্য্যন্ত 
লিবিয়া তিনি নিশ্বমভাবে ফেলিয়! দিয়া নৃতন করিয়া আবার আরম্ত করিয়াছেন । 
ক্রমে গল্প ও চবিত্র-পুির সঙ্গে-সঙ্গে তাহার ভাব ও কল্পনা যত ক্ফৃত্তি পাইত, ততই 
রচনা! ভ্রুত চলিত এবং ছাচে ঢালাই করার মত স্থম্পষ্ট আকার ধারণ করিত। 
এই 'পাগুব-গৌরব' যখন লেখ! হয়, রাত্রিজাগরণে অনভ্যামবশতঃ লিখিতে-লিখিতে 
আমার সময়ে-সময়ে বিষম নিদ্রাকর্ষণ ছইত। তিনি ইহাতে বির হুইয়। উঠিতেন। 
আমিও বিশেষ লজ্জিত হইতাম। এমনই করিয়া তৃতীয় অঙ্ক পর্য্স্ত চলিল। চতুর্থ 
অঙ্কে এইরূপ বাধা অতিশয় বিরক্তিকর হইবে বুঝিয়া আমি সে রাত্রে লিখিবার সময়ে 
উপধুএপরি তিন-চার বাটা চা পান করিলাম। আমার চক্ষে নিদ্রা নাই । যখন 
চতুর্থ অঙ্ক জেখা! শেষ হইল, তখন রাত্রি আড়াইটা। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আজ এই 
পর্যন্ত থাক্। তুমি শোও গে।” শোব কি, তখন আমার মনে হইতেছে যে 
মহানিত্র। ব্যতীত এ চক্ষে আর ঘুম আসিবে না। তাহাকে বলিলাম, “আমার চক্ষে 
আদৌ ঘুম নাই, লেখা চলুক না কেন?” শুনিয়া! তিনি বলিলেন, “বেশ, আমি 
প্রস্তুত, আমার সব সাজান রহিয়াছে । তুমি পারলেই হ'ল, লিখিতে চাও--লেখ।” 
পঞ্চম অঙ্ক আরম্ভ হইল। তিনি বিভোর হুইয়া বলিয়৷ যাইতে লাগিলেন, আমিও 
দ্বিগুণ উৎসাহে লিখিয়্া যাইতে লাগিলাম। নাটক লমাপ্ত হইল। সর্বশেষে সঙ্গীত 
হের হর-মনমোহিনী কে বলে রে কালে! মেয়ে |” গানখানির প্রথম তিন ছঅ সঙ্গে- 
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সঙ্গে বাধিয়া তিনি বল্লেন, "থাক্, আজ এই পধ্যস্ত। গানগুলি নব কাল বেঁধে দেব ৮ 

তুমি দোর-জানালাগুলে। খুলে দাও, ঘর বড় গরম হয়ে উঠেছে।” দরজা-জানালা 

খুলিয়া দেখি বিলক্ষণ রৌদ্র উঠিয়াছে, ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখি বেল! তখন ৮ট1। 
তিনি ব্যস্ত হইয়! বলিলেন, “যাঁও-যাও, বাড়ী যাও, দ্বানাহার ক'রে সমস্ত দিন ঘুমিয়ে. 
সন্ধ্যার পর এসো ।” 

দ্বিতীয়বার “মিনার্ভা*য় 

পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন, মহেন্দ্রলাল দাসের জমী লিজ লইয়া নাগেন্দ্ভৃষণবাবু 
“মিনার্ডা রঙ্গালয় প্রতিষিত করিয়াছিলেন, এবং খণজালে জড়িত হুইয়া৷ অবশেষে. 
তিনি তাহার বন্ধকাধীন (91210 ০£ 19018286) রঙ্গালয়ের অর্ধাংশ শ্রীযুক্ত 

প্রমথনাথ দাসকে বিক্রয় করেন। 
তৎপরে উভয়ের দেনার দায়ে উক্ত বন্ককাধীন থিয়েটার বাটা হাইকোর্টে নিলাম 

হয়, খুলনার উকীল দ্বর্গীয় বেণীভূষণ রায় এবং বাবু অতুলচন্দ্র রায় উভয়ে উক্ত বাটা 
নিলামে খরিদ করেন। . শ্রীপুরের ( জেলা খুলন। ) নাবালক জমীদার শ্রীযুক্ত নরেজনাথ 
সরকারের বিষয় সম্পত্তির (56866) উক্ত বেণীভূষণবাবু ম্যানেজার এবং অতুলবাবু 
তাহার সহকারী ছিলেন। নরেন্দ্রবাবু সাবালক হই! নাট্যাস্থরাঁগবশতঃ উহাদের 
নিকট উক্ত থিয়েটারবাটী উচ্চদরে ক্রয় করিয়া “মিনার্ভ৷ ধিয়েটার' পরিচালনে প্রবৃত্ত 
হন। 

নরেন্বাবু বয় নাট্যকার এবং অভিনেতা ছিলেন। “মদালসা' নামক তৎ্প্রণীত 
একখানি নাটক “মিনার্ভা থিয়েটারে" প্রথম অভিনীত হয়, এই সময়ে ৬তুর্গাদাস দে- 
প্রণীত "শ্র' নামক একখানি নাটক অভিনীত হইয়াছিল, উভয় নাটকেই তিনি নায়কের, 
ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার থিয়েটার সেরূপ জমিল না। 

এদ্দিকে “ভ্রমর” ও 'পাগডব-গৌরবা*দির অভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটার+ বঙ্গ-নাট্যশালা-- 
গুঝির মধে] সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে, স্থানাভাবে শত-শত দর্শক 

ফিরিয়া যাইতেছে । উন্নতির এই চরম সময়ে কোনও কারণবশতঃ অমরবাবুর সহিত. 
গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য ঘটে । এই স্থযোগে নরেন্দ্রবাবু “মিনার্ভা থিয়েটার'কে 
উন্নীত করিবার জন্ত গিরিশচজ্রের নিকট আসিয়া পরম আগ্রহের সহিত তীহার 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। গিরিশচন্দ্র নরেন্দ্রবাবুর শ্বরূপ অবস্থ। শুনিয়া! দয়াপরবশ চিত্তে. 
তাহার থিয়েটারে যোগ দিলেন। 

অমরবাবুর চিন্তা হইল পাছে নিপ্রভ “মিনার্তা থিয়েটার গিরিশচন্্রের প্রভায় 
পুনরায় সমুজ্জবল হুইয়া উঠে। তিনি গিরিশচন্্রকে 'ক্লানিকে' আনিবার সঙ্কয্লে তাহার. 
উপরে 1238730000 বাহির করিবার জন্ত হাইকোর্টে মকন্্ম। রুজু করিলেন। 

অমরবাবুর তরফে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ জ্যাক্লন, 215. ৬/. ০, 18910280165 এবং 
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মিঃ আর. মিআজ। গিরিশবাবুর তরফে ব্যারিষ্টার ছিলেন মিঃ ইভান্স ও মি; গার্থ। 
বিচারপতি সেল সাহেবের ঘরে মকন্্রম! হয়। তাহার বিচারে গিরিশচন্্রই জয়লাভ 
করেন। 

'সীতারাম” অভিনয় 

“মিনার্ভা'য় যোগদান করিয় ত্বরায় নৃতন নাটক অভিনয়ের আয়োজন করিবার 
জন্য গিরিশচন্দ্র, বক্ষিমচন্জ্রের “সীতারাম' উপন্তাস নাটকাকারে পরিবন্তিত করিয়া 
দিলেন। মকন্দম! প্রভৃতি লইয়া গিরিশচন্দ্র তখন এত ব্যস্ত ও বিব্রত থে নৃতন নাটক 
রচনা! করিবার সম্পূর্ণ সময়াভাব। এক সপ্তাহে 'সীতারাম' রিহারন্তালে পড়িল। 

৯ই আষাঢ় (১৩০৭ সাল ) “সীতারাম' “মিনার্ভ| থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত হয়।' 
প্রথমাভিনয় রজনীর প্রধান-প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

সীতারাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
গঙ্গারাম শ্রীযুক্ত স্রেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু )। 
চন্দ্রচুড় অঘোরনাথ পাঠক। 
ুগ্ময শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ। 
শাহফকীর ্রযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
গঙ্গাধর ম্বামী ঠাকুরদাঁস চট্টোপাধ্যায় (দাস্থবাবু )। 
টাদশাহ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস। 
ফৌজদার-শ্রালক আযাঙ্গাস [ অন্নকৃলচন্ত্র বটব্যাল ]। 
এঁ মোসাহেব ্রযুক্ত নীলমণি ঘোষ । 
পিয়ারীলাল শ্রীযুক্ত কু্জলাল চক্রবস্ভী ৷ 
পাড়ে কিশোরীমোহন 'কর। 
চণ্ডাল শীযুক্ত চুণীলাল দেব। 
শ্ৰ তিনকড়ি দাসী । 
জয়ন্তী সথশীলাবাল!। 
নন্দা সরোজিনী। 
রমা | শ্রীমতী পুটুরানী । 
মুরলা প্রমতী স্থধীরাবালা (পটল )। 
ধাক্জী শ্রীমতী হিঙ্গনবাল! (হেনা )। ইত্যা্দি।- 
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উপন্থাস এবং নাটকে বৈশিষ্ট্য 

ছুই-চারিটা দৃশ্ঠ ব্যতীত উপন্যাসের প্রায় সমন্ত দৃশ্ত ও উক্তি গিরিশচন্দ্র নাটকে 
: সন্িবেশিত করিয়াছিলেন। নৃতন সংঘোজিত দৃশ্ঠের ভিতর উল্লিখিত 'সীতারামে'র 
পরিণাম-দৃশটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যে স্হাহ্ভূতি আকর্ষণ নাটকীয় চরি্রস্থইর 
প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্ঠ, বস্কিমচন্দ্রের বণিত পরিণামে তাহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। 
-্পজ মোহ লীতারামের সর্বনাশের কারণ। বীর সীতারামকে বীরত্বের রমণীয় চিত্র 
দেখাইয়। সয়তান মজাইয়াছিল, কিন্ত মজাইলেও সয়তান একেবারে তাহাকে মনুম্ত্ব- 
হীন করিতে পারে নাই। বঙ্ষিমচন্ত্রের বর্ণনায় এই মনুত্ত্ব বিকারে পরিণত হইয়াছে, 
কিন্ত গিরিশচন্দ্রের পরিণাম-দৃশ্ে তাহা উজ্জলভাবে ফুটিয়া উঠিগছে। নাটকের এই 
পরিণাম-দৃশ্তে সীতারামের অস্তর্ঘন্থে দর্শকবৃদ্দ দীতারামের উপর সম্পূর্ণ সহান্থৃভূতি- 

: লম্পন্ন হইয়া! অশ্রসিক্ত নয়নে রঙ্গালয় ত্যাগ করেন, ইহা আমর] বহুবার দেখিয়াছি । 
উপন্তাম এবং নাটকের পার্থক্য আরও একটু বিশদাবে আলোচনা করিলে আমাদের 
বক্তব্য পাঠকবর্গের হ্ৃদয়ঙ্গম হুইবে। উপন্তাসে সীতারামের পরিণাম বর্পিত হইয়াছে, 
“সীতারাম অনায়াসে নিজ মহিষী ও পুত্রকন্তা ও হতাবশিষ্ট লিপাহীগণ লই! মুনলমান 
কটক কাটিয়৷ বৈরিশূস্ত স্থানে উত্তীর্ণ হইলেন ।” শ্রী ও জয়ন্তী সন্দ্ধে বণিত হইয়াছে, 

' "সেই রাত্রিতে তাহারা কোথায় অন্ধকারে মিশিয়া গেল কেহ জানিল না।” ইহারই 
পূর্বের শ্রী, সীতারামের পায়ে হাত দিয়া বলিয়াছে, “আমি আর সন্ম্যাসিনী নই, আমার 
অপরাধ ক্ষমা করিবে? আমায় আবার গ্রহণ করিবে?” পাঠক এবং দর্শককে এতদূর 

' পর্যন্ত গ্রস্তত করিয়া আনিয়া বস্কিমবাবুর বণিত অনিশ্চিত পরিণাম চিত্তাকর্ষক হয় না। 
রী মৃত্যুসঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল। তাহ! ঘটিল না। সীতারামও মৃত্যুসঙ্কপ্প করিয়। 
. ছুর্গের বাহির হইয়াছিলেন, কিন্ত কতকট! তাহার নিজের বাঁধ্যের এবং কতকট! 
. ভগবানৈর অস্থকম্পায় তাহা ঘটিল না । সীতারামের চরিত্রহীনতায় ভাগ্যের পরিবর্তনে 
তাহার মণ্তিষ্ষে যে বিপধ্যয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে পতি-পত্বীভাবে শ্রী ও 
সীতারামের মিলন সম্ভবপর নহে। গিৰিশচন্দ্র এইরূপ অবস্থায় যে পরিণাম-দৃশ্ত কল্পন। 
করিয়াছেন, আমর! তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত করিলাম । পাঠক তাহা হইতে 
গিরিশচন্দের কৃতিত্ব বুঝিবেন। 

ভাগ্য-বিপর্ধ্যয়ে যেন কুহকাচ্ছন্ন সীতারাম জীবনের ঘটন! বিঙ্েষণ করিয়া আপনাকে 
আপনি ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, ভাবিতেছেন, “জীবনে কোন্টা ঠিক? আমি 
লীতারাঘ _ভারতবিজয়ী যবন বিরুদ্ধে হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন ক"রবো - সেইটে ঠিক ?- 
একাকী প্যা্রীলালের সাহায্যে যবন সৈন্য জয় করেছি-সেইটে ঠিক? হিন্দুর জন্ত 

. সর্বন্থ অর্পণ ক'রে জীবনদানে প্রস্তত ছিলেম-_সেইটে ঠিক ? কি রণরঙ্গিণী মৃ্তি দেখে 
উন্মাদ হয়েছিলেম-সেইটে ঠিক? তার জন্য পতিপ্রাণ! রমার মৃত্যুর কারণ হয়ে- 
ছিলেম, সেইটে ঠিক? নন্বার বিষপানে মৃত্যু -সন্তান-সন্ততির মুখে মিষ্টানের ন্যায় 
-বিষ প্রদান - সেইটে ঠিক ?-না কোন্ট। ঠিক? আমি কোন্ সীতারাম ? প্রজাপালক 
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কহিন্দু্দ-সংস্থাপক -'আত্মত্যাগী-পরছিতরত সীতারাম-সেইটে ঠিক না কোনট! 
(টিক? না কামূক সীতারাম _ সেইটে ঠিক 1” 

ভাবনার কুল ন! পাইয়া হৃদয়-হন্যে ব্যাকুল হইয়া সীতারাম কাতর প্রাণে 
'ভাবিতেছেন, “দেহস্থথ এ মর্মান্তিক ছুঃখের কারণ--সত্যই কারণ, বোধহয় বুঝেছি, 
এ বুঝে থাকি -ভগবান। এ দুঃখের সময় বুঝিয়ে দাও!” সীতারামের স্ত্রীর প্রতি 
বিরাগ আসিয়াছে কিন্ত মোহ কাটিতেছে না, এই সময়ে স্ত্রী আনিয়া বলিল, 
“মহারাজ, আমায় গ্রহণ করুন.” বিক্ষিপ্তচিত্র সীতারায বলিলেন, “ক'রবো!--ক'রবো 
_ গ্রহণ ক'রবো*-নদীর জলে গ্রহণ ক'রবো কি কোথায় গ্রহণ ক'রবো? দেখ- 
'ট্টালিকায় গেলে তোমার.সঙ্গে আমার কথা হবে না-সেখা রম! ম'রেছে-_ আমায় 
ভালবেসে মরেছে! নদীর জলে তোমায় গ্রহণ কর! হবে না-যবন সৈম্ত মরেছে ! 
প্রান্তরে তোমায় গ্রহণ করা হবে না-প্রান্তরে অনেক প্রাণনাশ হয়েছে! নগরে 
€তোমায় গ্রহণ কর! হবে না- সোনার মহম্মদপুর ভম্মীভূত হ'য়েছে। কুটারে তোমায় 
গ্রহণ কর! হবে না-কুটীর শূন্য ক'রে কুটারবাসী পালিয়েছে! ক'রবো-ক'রবো- 
গ্রহণ ক'রবে!-চল স্থান খুঁজিগে চল! ক'রবো-ক'রবো- গ্রহণ ক'রবো আমার 
এখনও মমতা যায় নি। ক'রবো- ক'রবো-তে।মায় গ্রহণ ক'রবো» চল- চল -স্থান 
খঁজিগে চল | তুমি কি আমায় চাও? তবে এস-স্থান খু'ঁজিগে চল!" 

“পীতারাম' নাটকের শিক্ষাদান 

“সীতারামে'র প্রত্যেক চরিজ্রই অতি সুন্দররূপে অভিনীত হইয়াছিল, এমনকি, 
চগ্াল, প্যারীলাল, পাড়ে, ফৌজদার-শ্তালক প্রভৃতি ছোট-ছোট ভূমিকাগুলি, যেন 
একটী ছবি হইয়াছিল। নাটকের সর্বশেষ দৃশ্থে গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-গ্রতিভার 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। 

নাটকখানির নিখুত অভিনয় প্রদর্শনের নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র অতি যত্বের সহিত 
শিক্ষাদান করিয়াছিলেন । তিনি স্বয়ং নৃত্যা-গীতে পারদশাঁ না হইলেও একজন উচ্চদরের 
সমজদার ছিলেন, তাঁহার নাটকাদির গানে যে সকল হর বা! নৃত্য সংযোজিত হুইত, 
তন্মধ্যে যেগুলি তাছার মনোমত না হইত, সে সকল গান বা নৃত্যের ভাবোপযোগী 
তিনি একটা “আদরা' করিয়া! দিতেন, সেই আদর্শে সঙ্গীত এবং নৃত্য-শিক্ষক উভয়ে 
গানের স্থর ও নৃত্যের ভঙ্গি ঠিক করিয়া লইতেন। “আবু হোসেন' গীতিনাট্যের “রাম 
রহিম ন! জুদা করো” গীতটার স্থর সঙ্গীতাচাধ্য দেবক্বাবু এবং বর্তমান “সীতারাম' 
নাটকের উড়েনীগণের নৃত্যের ভঙ্গি নৃত্যাচার্য্য রাণুবাবু এইবূপে গিরিশচন্দ্রের নিকট 
'ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। «বিষাদ নাটকের “হেরি চম্পক কলি পড়ে ঢলি চলি” 
গীতটার স্থর গিরিশচন্ত্র শ্বয়ং প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার রচিত বহু সঙ্গীতের 
'সুরের মুখপাত তাহারই কর]। 
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উপন্ঠাস ও নাটকে গীত-রচনায় পার্থক্য 

উপন্ভাল এবং নাটকের পার্থক্য আর-একদিক দিয়! আমর] বুঝিতে চেষ্ট! করিব 1 

সীতারাম মুইমেয় সৈম্ত লইয়! শুচিব্যহ প্রস্তুত করিয়! বিশাল সাগরের ন্যায় মুসলমান 
সৈন্ত ভেদ করিতেছেন, এই সময় শ্রী ও জয়ন্তী গাহিতেছে : 

“জয় শিব শঙ্কর ত্রিপুর নিধনকর 
রণে ভয়ঙ্কর! জয় জয়রে | 

চক্র গদাধর ! কৃষ্ণ পীতাম্বর ! 
জয় জয় হরিহর ! জয় জয়রে |” | 

| সীতারাম” ৩য় খণ্ড, ত্রয়োবিংশতম পরিচ্ছেদ ॥ 
ধাছার! হরিহর-এক আত্মা বুঝিয়াছেন এবং জীবন-মরণ ভেদজ্ঞান রহিত, 

হইয়াছেন, এ সঙ্গীত সেই স্্যাসিনীদের উপযোগী । শ্রীভগবান রক্ষাকর্ত, তাহার নিকট 
বিজয় প্রার্থনা করা এই সঙ্গীতের প্রধান উদ্দেশ্ত। কিন্তু নাট্যকবিকে অবস্থা! বিবেচনা 

করিয়৷ সঙ্গীত সংযোজন করিতে হয়। এনস্থলে মুষ্টিমেয় সৈন্য অসাধ্যদাধনে অগ্রসর 
হইতেছে, তাহাদের একমাত্র ভরসা নিজের বীর্যবল। এই নিমিত্ত গ্রলয়ের চিত্র 

সম্মখে রাখিয়া! সৃভূযুঞ্জয়ের জয়গান করিতে-করিতে মৃত্যুকে অগ্াহ করিয়। অগ্রসর 

হওয়াই অধিকতর উপযোগী । গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত সঙ্গীতের পরিবর্তে 
নিম্নলিখিত সঙ্গীতটা যোজন। করিয়াছিলেন : 

“তিপুরাত্তকারী, ভৈরব শুলধারী, ভুবন সংহার কারণ হে। 
উর্ধ বদনে “নাশ নাশ' রব, হ্টিধ্বংসকর প্রলয় ভৈরব, 
বব ব্যোম্ বব ব্যোম্ ঘোর রব, দশ-দিশা-গ্রস্থি ভঞ্গন হে ॥ 
ভূতপ্রেত সনে তাগুব নগ্তন, টল টল ঢল ঢল ত্রিতৃবন 
পদভরে কম্পন, আপন জীবননাশন হে॥* 

স্থবিখ্যাতা অভিনেত্রী এবং সুধাকষ্ঠী গায়িকা পরলোকগতা স্থশীলাবাঁল! এই নাটকে 

জয়ন্তীর ভূমিকা অভিনয়ে বিশেষরূপ স্থ্যশ অর্জন করিয়াছিলেন। এই জয়ম্তীর 
ভূমিকাভিনয়ই হুশীলাবালার প্রতিষ্ঠার মূল। গিরিশচন্দ্র রচিত নিয়লিখিত জয়ন্তীর 
গতখানি সে সময়ে সাধারণে অতিশয় গ্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল ঃ 

“উদার অস্বর; শৃস্ক সাগর, শৃন্তে মিলাও প্রাণ। 
শৃদ্ে শৃন্তে ফোটে কত শত ভূবন, 

তারক চঞ্দ্রমা কত শত তপন, 

_ শুন্তে ফোটে অভিমান ॥ 
অহুম অহম্ ইতি শুন্ঠে বিভামিত, 

ম্গ-মাৎসর্ধয। ভোকা-ভোজ্য, শুন্ত সকলি এ ভান ॥” 

চি 
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খোদার উপর খোদকারি 

“মিনার্ত৷ থিয়েটারে+ 'সীতারাম অভিনয়কালীন "ক্লাসিক থিয়েটারে'ও অমরবাবু 
“লীতারামের অভিনয় ঘোষণা! করেন। যে সময়ে উভয় থিয়েটারে 'সীতারাম' 
অভিনীত হুইতেছিল, সে সময়ে একদিন “মহাভারত'-নাট্যকার শ্বর্গীয় প্রন 
মুখোপাধ্যায় 'বেজল থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বলেন, "আপনারাও 
এসীভারাম”, অভিনয় করুন না?” তিনি উত্তরে বলেন, "আমর! তো 'সীতারাম, 
বহুদিন পূর্বে “বেঙ্গল থিয়েটারে” অভিনয় করেছি। নাটকে আমরা যেটুকু নৃতনত্ব 
করিয়াছিলাম, গিরিশবাবু বা অমরবাবু কেহই তাহা পারেন নাই।” প্ররফুল্পবাবু 
সাগ্রহে জিজ্ঞাস। করিলেন, “কিরূপ ?” তিনি বলিলেন, “মেন হাতীর (স্বয় ) সহিত 
আমর জয়ন্তীর বিবাহ দিয়াছিলাম |” প্রফুল্পবাবু বিশ্বিত হইয়া বলিলেন, “লে কি 
মহাশয়, জয়ন্তী যে সক্গ্যামিনী ?” উত্বরে তিনি বলিয়াছিলেন, “বদ্ধিমবাবু জয়স্তীকে 
সমন্ত জীবন লক্গ্যাসিনীর অবস্থাতেই রেখে দিয়েছেন। আমর! ভাবলুম, একটা 
হুন্বরী যুবতী চিরকালটাই কি গেকু়। পরে চিম্টে ঘাড়ে করে বেড়াবে, -তাই তার 
একটা হিল্লে করে দিয়েছিলুম। মৃন্ময়কে না মেরে তারই সঙ্গে শেষট] জয়স্তীর বিবাহ 
দিয়ে ছু'ড়িটার একটা গতি ক'রে দেওয়। গেল।”% ইহার উপর আর কথা কি? 

“মপিহরণ, 

৭ই শ্রাবণ (১৩০৬ সাল) “মিনার্। হিয়েটারে” গিঝিশচন্জের “মণিহরণ' গীতিনাট্য 

প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্জরীগণ ; 
সম্াজিত শ্রীযুক্ত চুমীলাল দেব। 
জান্ুবান অঘোরনাথ পাঠক। 
সত্রাজিত-দূত শীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ। 
ত্য পীযুক্ত নরেন্্নাথ সরকার । 
উষা শ্রীযুক্ত কুঙজলাল চক্রবর্তী । 
শ্ীকফঃ ন্থশীলাবালা। 
প্রসেন আযাঙ্গাস [ অন্কুলচন্র বটব্যাল ]। 
কুমার _.. শ্রীমতী চারুশলা। 
জাঙ্কুবান দুতভ্যয় জানকালী চট্টোপাধ্যায়, মাণিকলাল ভট্টাচার্য 

ও প্রমথনাথ ঘোষ । 

রুপী _ প্রীমতী পাক্কা! (পানি )। 

 *বঙালয়ের হদকথা। পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠায় জউব্য। 
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রাণী সরোজিনী । 
জান্ুবতী শ্রীমতী হিঙলবাল! (হেনা )। 
লহচরীছয় প্রীমতী প্রকাশমণিও নগেন্ছবালা । ইত্যাছি। 
লঙ্গীত-শিক্ষক শ্ীদুক্ত দেবকষ্ঠ বাগচি। 
বৃত্য-শিক্ষক শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু )। 
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর ধশ্মদাস মুর । 

'মণিহরণ' রচনার কথা 

জান্থুবতীর বিবাহ বা ন্তমন্তক মণি উদ্ধারে শ্রীকুফের কলক্ষমোচন-_এই পৌরাণিক 
বিষয় লইয়! “মপিহরণ' রচিত হয়। এই গীতিনাট্যখানি রচনার একটু বিশেষত্ব আছে । 
তৎকালে প্রত্যেক শনিবারে মহাসমারোহে «সীতারাম' অভিনীত হইতেছে % 
গিরিশচন্দ্র 'শীতারামে'র ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। সেদিন রবিবার, প্রকল্প” 
অভিনয়--যোগেশ গিরিশচন্দ্র, তখনও অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। চুণীলালবাবুর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা “মিনার্ভ। থিয়েটারের স্থপ্রষিদ্ধ ব্যাগুমাষ্টার নস্তিবাবু (্বাঁয় নরেন্দ্র 
দেব) গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, “রবিবার আপনার একখানি পুরাতন নাটকের সঙ্গে 
আপনার নৃতন একখানি ছোট গীতিনাটয যোগ করির! দিপে, আপনাকে আর উপরি- 
উপরি দুই দিন খাটিতে হয় না।” গিরিশচন্ত্র বলিলেন, “হই রাত্রি অভিনয়ের পর 
কল্য দিবাভাগে একটু বিশ্রাম না করিলে লিখিতে বসি কির্ূপে ? অথ নৃতন বহিখানি 

লেখা শেষ করিয়া! কল্য সোমবার হইতেই রিহারশ্য।লে কেলিতে ন! পারিনে নৃত্যগীত- 
শিক্ষা হইবে কি করিয়া ? নাচগানই গীতিনাটের প্রধান অঙ্গ । কথা যেন যুখস্ত হইল» 
ুচারুরূপে বৃত্যগীত-শিক্ষ। ন। হইলে বই তো! জমিবে না। আচ্ছ।-_দরেবগুচ প্রসাদেন 
জিহ্বাগ্রে সরদ্বতী (এইন্প সঙ্কটের সময় গিরিশচন্দ্রের মুখে অনেকবার আমরা এই 
উক্তিটা শুনিয়াছি )--১ কাগজ-কলম নিয়ে এসো, ঠাকুরের কৃপায় অমি আজই বই 
লিখে দিচ্চি।” লেখক ক।গজ-কলম অ|নিলে, সঙ্গে-সঙ্গে বিষয় নির্বাচন করিয়া! রচনা 
আরস্ত হইল। 

তিনি একবার অভিনয় করিতে রঙ্গমঞ্চে গমন করেন, আবার আসি বই লিখিতে 
বসেন। একজন হুসিয়ার লোককে নিয়োগ করা হইল- সে যেন তাহার অভিনয়-কাল 
উপস্থিত হইলেই যথাসময়ে আসিয়া! তাহাকে খবর দেয়। এইকপে অভিনয়ের অবসরে- 
অবসরে গীতিনাট্যখানি রচিত হইয়া গেল। অভিনমান্তে ষ্টেজ্ে বসিয়। এই গীতিনাটের 
আটাশখানি গান বীধিয়া দিয় চুণীলালবাবুকে বলিলেন, “ইচ্ছ। করো, অ।র-একখনি 
নক্সা আজই লিখিয়া দিতে পারি।” চুণীবাবু সাগ্রহে সম্মতি জান।ইলে তিনি সেই 
রাতেই 0592109015 10150605915 নামক আর-একখানি পঞ্চরং লিখিয়! দিয়া বাটা 
আদিলেন। সপ্তাহ মধ্যেই নাচ-গান ও রিহারশ্ত।ল সম্পূর্ন ছইয়া রবিবারে “মণিহরণ' 
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প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। '51287915 10199615825” পরে অভিনীত হইবার 
কথা ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহার পাওুলিপি থিয়েটার হইতেই হারাইয়। যায়। 

রায়সাহেব হ্বর্গীয় বিহারীলাল অননকার অভিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তং" 
সম্পাদিত “বঙ্গবাসী পত্রে (১৩ই শ্রাবণ ১৩৭ সাল) এক হুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির 
করেন, তাহা হইতে কয়েকছত্ত্র মাত্র উদ্ধীত করিলাম £ 

বিবিধ পুর্ণপ্রশ্ছুট কুস্থমরাঁজি-বিরাজিত পৌরাণিক কাব্যোষ্ঠানের কোন প্রান্ত 
নিপতিত অনাদৃূত উপেক্ষিত একটা ঈষদ্ মূকুলিত কুন্থম লইয়! গিরিশবাবু তাহাতে 
স্বকীয় নাটকীয় কল্পনা-প্রন্থুত নৃতন চরিক্র, গীত, নৃত্য, ভাব, রঙ্গের ললিত লতাপুষ্প, 
আর শ্ামল কিশলয়গুচ্ছ জড়াইয়া, নয়ন-মন গ্রীতিগ্রদ তোড়। তৈয়ারী করিয়াছেন ।” 
ইত্যাদি। | 

নন্দহলাল' 

১ল! ভাদ্র (১৩০৭ সাল) জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে “মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশচজের 
'নন্মদুলাল' গীতিনাট্য গ্রথম অভিনীত হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও 

অভিনেতীগণ : : ৰ 
কংস কিশোরীমোহন কর। 
কংদ-পারিষদ ও আয়ান দানিবাবু [ স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ ]। 

বহুদেব ও 
১ম ব্রাহ্মণ (বাচম্পতি) অঘোরনাথ পাঠক । 

নন্দ আ্যাঙ্গাস [ অনুকূলচন্দ্র বটব্যাল ]। 
উপানন্দ শ্রীযুক্ত কুগ্জলাল চত্রবস্তা । 
বলরাম শ্রীমতী পুটুমণি। 
শ্রীরু্ণ, দেবকী ও 

দারোয়ান্নী তিনকড়ি দাসী । 
শ্রীদাম, যোগমায়! ও বৃন্দা প্রমতী স্থধীরাবালা (পটল )। 
স্থবল ও নিত শ্রীমতী হরিমতী। 
বহুদাম ও তন্ত্র শ্রীমতী প্রমদাহচ্দরী (ছোট )। 
১ম দারোয়ান ও হিজড়া রাগুবাবু[ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]। 
২য় দারোয়ান ও 

৪র্থ ব্রাহ্মণ (শিরোমণি) শ্রীযুক্ত নিখিলেজকুষ দেব। 
২য় ব্রান্ধণ ( তর্কালঙ্কার) মাণিকলাল ভট্টাচার্য । 
ওয় ব্রাহ্মণ ( বিভ্যাবাগীশ ) প্রমথনাথ ঘোষ। 
গোপ শ্ীধুক্ত নরেজনাথ নরকার। 
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স্বপ্ন ও বিশাখা | জ্ীযতী পান্না (পানি)। 

' হশোদা লরোজিনী। 
রোহিনী ও ললিতা বসন্তকুষারী | 
বিস্যপ্রাণা, রাধিকা ও 
গোপিনী | স্ছশলাবাল!। 

জটলা নগেন্জবাল! ৷ ' 
কুটিল শ্রীমতী প্রকাশমণি। ইত্যা্দি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবক্ বাগচী ও 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার । 
নৃত্য-শিক্ষক রাণুবাবু [ শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ]॥ 

এই আয্াঙ্ক পৌরাণিক গীতিনাট্যখানি জনসস্টিমী উপলক্ষ্যে লিখিত হয়। প্রথম অগ্কে 
শ্ীকষের জনন, খ্বিতীয় অঙ্কে শরীফের অন্নভিক্ষ। এবং তৃতীয় অক্কে কৃষ্ণকালী _-এই 
তিনটা বিষয় নাট্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে। 'মণিহরণ' গীতিনাটাথানি যেক্ধপ চলিয়াছিল, 
এখানি যদদিচ সেরূপ চলে নাই, কিন্তু প্রতি বংসর জক্মাষ্ইমীতে ইহার প্রথম অঙ্গ 
ন্বন্মাষ্টমী' নামে প্রত্যেক সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালায় অভিনীত হইয়! থাকে । নন্দোৎসবের 
জমাট ছুইখানি গান নিয়ে উদ্ধত করিলাম। 

১ম। নন্দালয়ে হিজড়াগণ : 
কেলে গোপাল দোলে কোলে । 

কেলে ছেলে আলো দিচ্চে ঢেলে ॥ 

হিজড়া নেবে ছেলের আলাই-বালাই, 
জীও খোকা, কালী মায়ীর দোহাই । 
নেব জোড়া টাকা, নেব জোড়া শাড়ী, 
না পেলে হিজড়া ফিরবে না বাড়ী; 
খোকা নিয়ে বুকে; চাদ মৃখটী দেখে, 
লাখে লাখে চুমে! দে কেলে-চাদের মুখে, 
মার কোল জুড়ে খেলবে কেলে ছেলে ॥ 

খয়। নন্দালয়ে গোপ-গোপিনীগণ ? 
ধ ঢেলে দে হলুদ গুলে, 
আমাদের ঢেউ উঠেছে গোকুলে। 
নন্দ ঘোষের ঘর ক'রে আলো, 
দেখ, দেখ, কে কালো এলো - 
যশোমভীর কোল জোড়া হলো? 
গোকুলবানী সবাই মিলে, নাচি আয় কুতৃছলে, 

_- নন্দের গোপাল থাকুক কুশলে, 
ঘেখবে কে কালোনিধি, দেখলে যাই আপন ভূলে! 
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'দোললীলা' 
নম্বছুলাল' যেকধপ জন্াষ্ মী উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল, দেইক্ষপ 'আগমনী' ও 

অকাল বোধন' শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে এবং “দোললীলা' ১২৮৪ সাল, ফাস্তন মাসে 
দোল উৎসব উপলক্ষ্যে লিধিত হইয়াছিল, তিনধানিই ণঠামান্তাল থিয়েটারে অভিনীত 
হয়। .“আগমনী' ও “অকাল বোধন" সম্বন্ধে ১৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় আমরা! আলোচনা 
'করিয়াছি। কিন্ত ভ্রমক্রমে “দোললীলা” সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই। এই ক্ষুতর 
'গ্ীতিনাটাখানি স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয় পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। 
1তনি গ্রন্থের প্রারস্তে নিয়লিখিতরূপ ভূমিকাটী লিখিয়াছিলেন ; 

“্াশন্তাল থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কার্ধ্--সৌকর্ধযার্থে মা, 
দোললীল! নামক অভ্র নাট্যরাসক পুস্তকথানি প্রকাশিত হইল। গ্রস্থকারের গানগুলি 
রচন। করিবার সময় ছুইটি অনুরোধ রক্ষা! করিতে হুইয়াছিল। প্রথমটি, -দোললীল৷ 
আত্তন্তই আনন্দসৃচক _অন্ত রসের কিছুমাআঅ সমাবেশ থাকে না। অথচ নাটকাকারে 
লিখিত হইলে অপর রসের অবতারণার প্রয়োজন ৷ স্থৃতরাঁং গ্রন্থকারকে প্রাচীন 
রামলীলা হইতে ইহার আভান লইতে হুইয়াছে। দ্বিতীয়টি, ছোরি শ্রেণীর গীতি 
বঙ্গভাষায় ছিল না, হিন্দি ভাষায় ইহার প্রাচুর্ধ্য দেখা যায়, তাতে কবিই গায়ক, স্থরের 
ও ছন্দের জন্য তাহাকে ব্যস্ত হইতে হয় না। আমাদের গ্রন্থকারের হিন্দি গানের 
'অবয়বের উপর লক্ষ্য রাথিতে হইয়াছে । অনুরোধে কবিতা হয় না । ইহাতে কবিত্ব 
'আছে কিনা জানিয়া সাধারণে দেখিবেন। শ্রীকেদার চৌধুরী - প্রকাশক 1” 

পুনরায় 'ক্লাসিকে 

গিরিশচন্দ্রকে “মিনার্তা থিয়েটারে আনিয়া আধিক সচ্ছলত! হইলেও নরেন্ত্রবাবু 
'্গান্তরিক তৃপ্থিলাভ করিতে পারিলেন না। তাহার অভিপ্রায় ছিল, তিনি নাটক 
'লিথিবেন এবং নাটকের প্রধান-প্রধান ভূমিকা! অভিনয় করিবেন । গিরিশচচ্ত্র তাহাকে 
ভরস! দিয়াছিলেন, "তুমি কিছুদিন অপেক্ষা করো, 'ক্লানিকে'র সহিত প্রতিঘবন্বিতার 
আগে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হউক, তাহার পর তোমাকে আমি তৈয়ারী করিয়া বিব |” 
কিন্তু নরেন বাবু ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। এইসময় স্থযোগপ্রয়াসী তাহার কয়েক্ন 
স্বার্থপর উপদেষ্টা বিবিধপ্রকারে তাঁহার কর্ণে কুমগ্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল। ইহাদেরই 
প্ররোচনায় নরেজ্জবাবু গিরিশচন্দ্ের সহিত অকৌশল করিয়া ফেলিলেন এবং যাহারা 
স্বার্থসাধনের জন্ত স্বংপর হইয়াছিল, তাহারা সত্থরেই কৃতকার্ধয ছইল। অপরিণত বুদ্ধি 
নরেন্দ্রনাথ আপনার ইষ্ট তুলিয়া তাহার ইঞ্টেটের তৎকালীন ম্যানেজার হ্বর্গীয় অতুলচন্জ 
প্লায়ের সহযোগে গিরিশচন্ত্রের এগ্রিষেপ্ট বাতিল (০8:)061) কৰিলেন। 

ওদিকে অমরেজ্জনাথও আপনর ভুল বুঝিতে পারিয়! গিরিশচন্কে পুনরায় 
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'ক্লামিকে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তিনি এ স্থষোগ 
ছাড়িলেন ন। গিরিশচন্দ্রে নিকট আপিয়া আত্মক্রটী ত্বীকার এবং মাঞ্ছনাভিক্ষা, 
করিয়া গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় তাহার 'ক্লামিকে" লইয়া আমিলেন। এবং তাহার: 
থিয়েটারের “হ্যাগবিলে' (৬ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭ সাল) “বিশেষ তুষ্ট উল্লেখ করিয়া 
নিয়লিখিত বিজ্ঞাপন বাহির করিলেন : 

প্নাট্যামোদী স্থধীবুন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি 
পূজাপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত, আমাদের সকল বিবাদ- 
বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে । বাঙ্গালায় যে কয়েকটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে» 
দকলগুলিরই হৃষ্টিকর্তা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্্র! প্রায় নকল অভিনেত1 ও অভিনেত্রীই- 
এগিরিশচন্ত্রের' শিক্ষায় গৌরবান্ধিত! তাহার যধ্যে আমি একজন । গিব্রিশবাবুর 
সহিত বিবাদ করিয়া, নিতান্তই ধুষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম -বড়ই স্থখের বিষয়, সমস্ত 
মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়! ফেলিয়া, তাহার ন্মেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া, 
লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত, এখন কোনও প্রকার সম্বদ্ধ নাই। 
তাহার সমস্ত নৃতন নৃতন নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন 'ক্লাসিকে' অভিনীত হইবে ।' 
“রাসিক থিয়েটার ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাজ, 
সম্পর্ক নাই । শ্রীযুক্ত “গিরিশচন্দ্র এখন “ক্লাসিকের' ! নিবেদনমেতি |” 

গিরিশচন্ত্র 'ক্ষানিকে' যোগ দিলে নরেন্দরবাবুও বুঝিলেন তিনিও বিষম ভূর 
করিয়াছেন) কিন্তু গিরিশচন্ত্র এই অব্যবস্থচিত্ত যুবকের উপর কোনওরূপ আস্থা স্থাপন, 
করিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথের সকল দিক দিয়া সকল চেষ্টাই বিফল হইল। 

কন্তার মৃত্যু 

'ক্লাসিকে? যোগদান করিবার অল্লদিন পরেই অগ্রহায়ণ মাসের (১৩০৭ সাল) কৃষ্ণা: 
আয়োদশী তিথিতে, গিরিশচন্দ্রের একমাত্র কন্তার স্থতিকারোগে মৃত্যু হয়। নানারপ, 
চিকিৎসায় গিরিশচন্দ্র কন্ার জীবনের আশ! পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তথাপি মৃত্যুর 
পূর্বদিনে কন্চ। যখন বলিলেন, “বাপি যদি তারকেশ্বরে গিয়৷ আমার জন্ত বাবার: 
চরণাম্বত লইয়া আসে, তাহা! হইলে আমি ভাল হুই।” মুযূযূ্ কন্তার তৃষথ্ির জন্ত, 
তিনি তৎপরদিন তারকেশ্বরে গমন করেন। আমিও তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। 
মোহাস্তের গদিতে পূজার টাক! জম দিবার সময় জনৈক কণ্চারী গিরিশচন্ত্রের দিকে 
পুনঃ-পুনঃ চাহিয়। বলিলেন, “মহাশয়কে যেন পুর্বে কোথায় দেখিয়াছি ।” গিরিশচন্দ্র 
বলিলেন, “আমি থিয়েটারের নটো গ্রিরিশ ঘোষ।” লোকটা স্যাপ্যায়িত করিবার; 
পূর্বেই তিনি বাবার মন্দিরে পুজ। দিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। পৃজ দিয়! তিনি! 
গন্ভীরভাবে মন্দির. হইতে বাহির হইলেন। পুজা দিয়! গিরিশচজের মনে আশার 
সঞ্চার হয় নাই।, কলিকাতায় যখন আমর কিরিয়! আসিলাম, তখন তাছার প্রিয়তম 
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কন্ঠার দেহ ভন্মীভূত হইয়াছে । এই ছুহিতা একটা কন্া ও তিনটা অপোগণ্ড পু 
রাখিয়া ঘতীলোকে গমন করেন। তন্সধ্যে মধ্যমপুত্র ও কন্তাটী গিরিশচন্দ্রের জীবিতা- 
বস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করে। শ্ীমান হূর্গাগ্রসন্ন ও ভগবতী প্রসন্ন বন্থকে রাখিয়া 
গিরিশচন্দ্র মানবলীল! লংবরণ করেন। কয়েক বৎসর গত হইল ভগবতীপ্রণন্নও ইহধাম 
ত্যাগ করিয়াছে। শ্রভগবান শ্রীমান ছুর্গাপ্রসম্নকে দীর্ঘজীবী করুন। কলিকাতার- 
চোরবাগানের গুসিদ্ধ বহ্ু-বংশোস্তব শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বন্থ গিরিশচন্্রের জামাত|। 

অশ্রুধারা 

এবার 'কলাসিকে' আসিয়! মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বর্গাঝোহণ উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র 
'অশ্রধার।' নামক একখানি সাময়িক ক্ষুদ্র নাট্য প্রথম রচনা করেন। 

১৩ই মাঘ (১৩০৭ সাল) “ক্লাসিক থিয়েটারে? “অশ্রথারা গ্রথম অভিনীত হুয়। 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 

ভারতমাতা শ্রীমতী কুহুমকুমারী। 
ভুভিক্ষ অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 
প্রেগ .  নটবর চৌধুরী। 
অরাজকভা পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
ভারত-সস্তানগণ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। 

গুবোধচন্ত্র ঘোষ। 

গোষ্ঠবিছারী চক্রবন্তী। ইত্যাদি। 
ভারতবাসী নর-নারীর গভীর শোকোচ্ছাসের সঙ্গে-সঙ্গে হর্যোল্লাসমত দুিক্ষ, প্লেগ 

ও অবাঞজ্জকতার রনপক-চিত্র এই গীতিনাট্যে জীবন্তভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে । ইছার 
গীতগুলি সুপ্রসিদ্ধ অমতলাল দত্ত ( হাবুবাবু ) কর্তৃক স্থরলয়ে সুগঠিত হইয়াছিল। 

'মনের মতন 

এই বৈশাখ (১৩৮ সাল) গিরিশচন্দ্রের “মনের মতন' নাটক 'ক্লামিক থিয়েটারে” 
প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ : 

মির্জান শ্রীযুক্ত স্ুরেজ্জনাথ ঘোষ ( দানিবাবু)। 
. . কাউলফ, * অমরেন্দ্রনাথ দত । 

, লায়েদ খা নটবর চৌধুরী । 
টাহার শ্রীযুক্ত নৃপেন্ত্রচন্্র বস 
নেহার অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী ! 
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ফকির 'অঘোরনাথ পাঠক । 
লমরকন্দাধিপতি প্রবোধচন্ত্র ধোষ। 
কাজি শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । 
বণিক চণ্তীচরণ দে। 
দূত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । * 
তৃত্যত্বয মাণিকলাল ভট্টাচার্য্য ও 

্ জীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
গোলেন্দাম শ্রীমতী তারাস্থন্দরী। 
দেলেরা শ্রীমতী কুস্থমকুমারী । 
সানিয়া গুলফম্ হরি [ মতী দাসী ]। 
পরিয়। রাণীমণি। 
মনিয়া কিরণবালা। ইত্যা্দি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শীুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী । 
নৃত্য-শিক্ষক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্থু। 

রঙ্গভৃমি-সজ্জাকর আসশ্ততোষ পালিত। 

'মায়াতরূ, 'মোহিনী প্রতিমা”, "ম্বপ্নের ফুল', থদেলদার” এবং আমাদের বর্তমান 
“আলোচ্য নাটক «মনের মতনে' একটা ক্রমবিকাশের ধারা আছে। মায়াতরু”, 
“মোহিনী প্রতিমা”, "্যপ্রের ফুল” ও “দেলঘার' এই চারিধানি গীতিনাট্যই প্রেমমূলক। 
«মনের মতন'ও তাহাই, তবে গীতিনাট্যয়প ভিত্তিপন করিয়া ইহা নাটকের আকারে 
গঠিত হইয়াছে । তং-সম্বস্ধে একটা বিশ্বয়কর ইতিহাম আছে। দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় 
গর্ভাঙ্কে দেলের/র বাটাতে কাউগ্রফ.১ দেলের। এবং ছত্সবেশী বাদস! মির্জান একত্র 
বসিয়া আমোদ-গ্রমোদ করিতেছিলেন, কথায়-কথায় বেগম গোলেন্দামের আলোচনা 
তুলিয়া দেলেরা, পরিহাস করিতে আরম্ভ করিল। সহসা ছন্নবেশী মিজ্জান উত্থিত 
হুইয়া কঠোরম্বরে ডাকিলেন, “কাউলফ,।” বাদসার মুখ দিয়া এই সন্তাষণ বাহির 
হইতেই গিরিশচন্দ্র বলিয়! উঠিলেন, "এ কি- এ যে 'নাটকের' হুত্রপাত হুইল, এ তো 
'আর গীতিনাট্য' হইতে পারে না।* কোনও বিখাত সমালোচক (51: ৬1916. 
[৪151১ ) বলিয়াছেন, “কবির হৃদয় বাণীর বাণরন্বূপ, দেবী তাহাতে বে স্থর 
তোলেন, সেই স্থরই বাজে ।” গিরিশচন্্ মূহ্র্ত পূর্বেও জানিতেন না, যে এই গীতিনাট্য 

' পাটকের আকার ধারণ করিবে। সহ! বাণীর অঙ্থুলীম্পর্শে দৃষ্তকাব্যের স্থর উঠিল। 
বিন্মিত গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “এ যে নাটক হনে উঠলো । আচ্ছা তবে তাই হোক ।* 

প্রেমই মানব-সবদয়ের চরম বিকাশ, কিন্তু প্রেমের পরম শক্র-- অবিশ্বাস, ঈর্ধযা এবং 
'সংশয়। গিরিশচন্ত্র এই নাটকে প্রেম এবং সংশবের অপূর্ব সংঘর্ষ দেখ/ইয়াছেন। 'ওখেলো 
ঘৃশ্ডকাব্যে মহাকবি সেক্সপীয়ার বলিয়াছেন, “সংশয় বিষম শক্র দাম্পত্য জীবনে 1” * 

+ শ্রীযুক্ত দেখেতরাদাখ বরৃ-কর্তৃক অনুদিত। ওয় অন্ধ, ওয় দৃষত। 
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লেক্সগীয়ার 77//7665 7216 নামক মিলনাস্ত নাটকেও প্রেম এবং সংশয়ের চিজ 
“অক্কিত করিয়াছেন, এ নাটকেও বন্ধুর উপর সংশয় । কিন্ত হুচনায় সামান্ততঃ এই 
'পাদৃক্ঠ থাকিলেও «মনের মতন' নাটকের পরিণাম 72/7%/675 1916 হইতে যেমন 
সম্পূর্ণ বিভির, ঘটনাআ্োতও তেমনই সম্পূর্ণ অন্তরূপ। 

গিরিশচন্দ্র পারম্ত-উপন্তাসের একটী গল্প অবলম্বনে এই মনোরম দৃশ্তকাব্য গঠন 
করিয়াছেন । বাদস! মির্জ।ন প্রেমিক, কিন্তু ঘটনাচক্রে সন্দেহ-গীড়িত, কিন্ত তাছার 
সন্দেহ সম্পূর্ণ নৃতন প্রকৃতির, ওথেলে। যেরূপ ভাবিয়াছিল যে ডেসডিমোনা কেসিওর 
গ্রণয়াকাজিিণী, মির্জানের সন্দেহ সেরূপ নয়। বাদশাহের সন্দেহ, কাউলফ, 
'গোলেন্দামের প্রেমগ্রার্থ ৷ মির্জান বেগমকে বলিতেছেন, “তুমি নির্দোষী, তুমি পতি” 
প্রাণা, তুমি সত্যবাদিনী, তোমায় দেখে আমি বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কাউলফ, কি 
সাহসে সেই বারবিলাদিনীদের সমক্ষে তোম|র নাম উচ্চারণ করেছিল?” কাউলফ, 
বীর, বাধসার হৃদ এবং সেনাপতি, সৌন্দর্য্যের উপাসক, দেবেরার লৌনর্ষে মুগ্জ$- 
তাহার প্রণয়প্রার্থ, যে দেলের। তাহার সর্বনাশের হেতু । যন্ত্রণা হইতে শান্তিলাভের 
“আশায় কোন এক ফকিরের নিকট গিয়৷ মে বলিতেছে, “আমি ভুলেও ভূলতে পাচ্ছি- 
নি,-আমার সর্বনাশের হেতু হয়েও আমার প্রাণের সহিত জড়িত।” 

এ নাটকে ' অপর ছুই প্রধান চরিত্র টাহার ও নেহার-- ছুই বন্ধু রূপের মোছে 
-আচ্ছন্ন। পরিণামে মির্জান এবং কাউলফ, প্রেমিকযুগলের সকল লন্দেহ এবং ক্ষোভ 
বিদৃরিত হইয়াছে -প্রণয়িনীযুগলকে পুনরায় মনের মতন রূপে পাইয়াছে। টাহার ও 
নেহার ছুই অব্যবস্থচিন্ত যুবকের রূপজ মোহ বিদু'রিত হইয়া ছদয়ে প্রেমের বিকাশে 
মনের মতন পাইয়াছে। 

আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, “মায়াতরূ', “মোহিনী প্রতিমা?, "স্বপ্নের ফুল এবং “দেন 
দার” এই কয়েকখানি গীতিনাটয এবং “মনের মতন' দৃ্ত কাব্যে একটা ক্রমবিকাশের ধার! 
'খনাছে। একটু ইঙ্গিত করিলেই পাঠক তাহা বুঝিবেন। 'দেলদারে'র রেধা বলিতেছে £ 

“যেতে সই ভয় যদি হয়, 
এমন তো! নয়ন! গেলে নয়। 

মন চেয়েছে, দেখি কেমন ! 
ফিরবো, না! হয় মনের মতন। 
যা হয় হবে, নিই তো! খেলে, 

. মনের শোতে দিই গা! ঢেলে।” 
সাউলফের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পূর্ব্বে দেলের! গাহিতেছে : 

“আমার অগাধ জলে জান ফেলা, 

পারি হারি ভূলতে নারি, খেলে দেবি খেল!। 
রতন পাই পাবো, নইলে জঙ্গে বাপ দেবো, 
থাকতে সাগর, তীরে কেন ছুড়ি কুড়োবে ! 

যে ঢেউ দেখে পায় ভয়, রত্ব তার তরে তো নয়, 

তই 



হয় বানা হয়, যা হয় হবে, শেষ দেখে যাবো। 
যৌবন সাধের মেলা, সাধ ক'রেনি এই বেলা 

তবে যে ঈর্ধযা এবং সংশয়ের চিআ 'দেলদারে আবছায়ারপে দেখা যায়, “মনের: 
মতনে, তাহা পরিস্ফুট। 

গ্রীরা মকষের সহিত মিজনের পর গিরিশচন্দ্র যে সকল নাটক লিখিয়াছেন, তাহার 
অধিকাংশ চরিঝ্জরের পরিকল্পনা পরমহংসদেবের ভাবে অন্রপ্রাণিত। এ নাটকে 

ফকিরের চরিত্র দৃষ্টান্তব্বরূপ উল্লেখ করিতে পার! যায়। 

হিন্দি গান রচন৷ সম্বন্ধে স্বামীজির কথা 

“মনের মতন, মুদ্রিত হইবার পর, একদিন বিবেকানন্দ স্বামী গিরিশচন্ত্রের বাটাতে 
আসিয়া নাটকখানি পাঠ করিতে-করিতে বলিলেন, “জি. সি.-তোমার ফকিরের গান 
ছু'খানি চমৎকার হয়েছে, কিন্তু ভাষার মাথামুণ্ড নাই_ না বাংলা! _ন! হিন্দি - না উর্দিত. 
-এ কি বল দেখি?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “খাটি হিন্দি বা উর্দী, সাধারণ দর্শক 
বুঝিতে পারে না, ছুই-চারিজন তাহার মর্-গ্রহণ করিতে পারে। হিন্দ কি উর্দু. 
একটা ডৌল আর ধরণ দেখাতে পারলেই চরিত্র যে স্বতন্ত্র তাহাও দেখান হয়, আর 
দর্শকও গানের মর্শ-গ্রহথ করে। আমার তাহাই প্রয়োজন, নইলে দীনবন্ধুবাবুর 
“জীলাবতী, নাটকে উড়িয়। চরিজ্রের মত প্রতি কথায় টাক! করিয়া দিতে হুয়।” 

পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত ফকিরের একখানি গীত উদ্ধৃত করিলাম : 
“লাগ! রছে। মেরি মন, 
পরম ধন কি মিলে বিন্ যতন। 
ধাহ। ভাসা€য়ে হু'য়াই ভাস্কে চল্ না, 
কব আধিয়া উঠে, উষ্কা ক্যা ঠিকানা, 
মগন রহে কো আপনা সামাল্না- 

হরদম উসিপর নজর ফেল্ন।; 
ওহি হ্যায় দোত্ব, আওর কাহা মিলে কোন্? 
ওহি আপনা, শব ভি বেগানা, 
সমজ লেন! কে] আপন- 
এক হ্যায় -উও পরম ধন!" 

সুযোগ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের হুসম্মিলনে নাটকখানি ৪৮ 
অভিনীত হুইয়। দর্শকগণের গ্রীতি উৎপান করিয়াছিল। যিঞ্জান ও গোলেন্দামের 
ভূমিকাভিনয় বিশেরূপে উল্লেখযোগ্য "মিনার! থিয়েটারে এই নাটকখানি পুনরডিনীত 
রি নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র সুখে!পাধ্যায় কাউলফের ভূমিকা ভিনকে 
সখিশেষ কৃতিত্ব গুকাশ করিয়াছিলেন। 
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'কপালকুগ্লা, 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, স্যার রাজ! রাধাকাস্ত দেবের নাটমন্দিরে 
“ন্তাসান্তাল থিয়েটার" সম্প্রদায় কর্তৃক 'কপালকুগডলা” নাটক!কারে গঠিত হইয়া সূর্বব প্রথম 
অভিনীত হয়। তাহার পর গিরিশচন্দ্র কর্তৃক পুনরায় নাটকাকারে পরিবর্তিত হইয়া 
গ্রেট স্তাসান্তাল থিয়েটারে” অভিনীত হইয়াছিল। 'পাতুলিপি রক্ষিত না হওয়ায় 
ক্লাসিক থিয়েটারের জন্ত তিনি পুনরায় একরা্রে চারিজন লেখক লইয়া 'কপালকুগুলা' 
নাটকাকারে পরিণত করেন। এরূপ ভ্রুত রচনা সত্বেও গিরিশচন্ত্রের তুলিকায় 
“কপালকুগুল (বিশেষরপ প্রশ্ফুটিত হইয়াছিল । বঙ্ধিমচন্দ্রকে অক্কু্ন রাখিয়া কাপালিকের 
মুখ দিয়! তান্ত্রিক সাধনতত্বের যে আভাস তিনি দিয়াছিলেন, তাহাক্তে দর্শকগণ একটু 
নৃতনত্বও পাইয়াছিলেন। 

১৭ই জ্যেষ্ঠ (১৩০৮ সাল) 'ক্লামিক থিয়েটারে" 'কপালকুগুলা প্রথম অভিনীত 
হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ : 

নবকুমার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত । 
কাপালিক অঘোরনাথ পাঠক। 
জাহাঙ্গীর প্রবোধচন্ত্র ঘোষ। 
বালক ভৃত্য দানিবাবু [ স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ 11 
সর্দার উড়ে নটবর চৌধুরী । 
কপালকুগ্ডলা প্রীমতী কুস্থমকুমারী । 
মতিবিবি শ্রীমতী তারাস্থম্দরী। 
মেহেরউন্নিসা শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী । 
হাম! রাণীমণি। 
পেশমান লক্জ্ীমণি। ইত্যাদি । 

নবকুমার, কপালকুগ্ডলা, কাপালিক গ্রভৃতি ভূমিকাঁভিনয়ে অমরবাবু, শ্রমতী 
কুস্থমকুমারী, পাঠক মহাশয় প্রভৃতি প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্ত্রী বিশেষ কৃতিত্বের 
"পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্ত মতিবিবির ভূমিকায় বিশেষতঃ নবকুমার কর্তৃক তাহার 
-প্রত্যাখ্যান-দৃশ্ে শ্রীমতী তারাহ্বন্দরীর অভিনয় অতুলনীয় হইয়াছিল। 

পাচটা ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র 

'জ্রীমতী কুহুমকুমারীর মতিবিবির ভূমিকা অভিনয় করিবার মনে-মনে ইচ্ছা 
“ছিল। কিন্ত উক্ত ভূমিকায় তারাহ্গন্দরী পূর্ব্ব হইতেই নির্বাচিত হওয়ায় 
'কুস্থমকুমারী একটু মনসা হইয়াছিলেন। গিরিশচন্ত্র তাহার মনোভাব অবগত 
হুইয়া বলিয়া ছিলেন, “শক্তিশালী 'অভিনেত! ও অভিনেত্রীর পক্ষে সকল ভূমিকাই সমান, 
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'্মাদরণীয়। পূর্বে ভাসাস্ঠাল থিয়েটারে ভুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনীকে 
যখন কপালকুগুলার ভূমিক1 দেওয়। হয়, তাহার কথায় ব1! ভাবে মতিবিবির ভূমিকা 
গ্রহণের জন্ত কোনরূপ জাগ্রহ প্রকাশ পায় নাই। ফলতঃ করেকটী দৃহে তাহার 
অভিনয় এত উৎকষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে দর্শকবৃন্দ তাহাকেই দর্ষোচ্চ প্রশংসা - 
দিয়! যায়। নাট/কার যে চরিত্রকে উচ্চাঁসন দিন না কেন, অভিনেত! বা অভিনেআীর. 
কতিত্বে অতি ক্ষুদ্র ভূমিকাও সজীব হইয়া দশকের উচ্চপ্রশংসা লাভ করিতে পারে ।৮: 
তাহার এই উক্তি প্রতিপন্ন করিবার জন্ত গিরিশচন্দ্র কপালকুগুলার দুই-তিনটী অভিনয় 
রজনীতে অধিকারী, চটারক্ষক, মাতাল, মুটে ও প্রতিবাসী এই পাঁচটা ভূমিকার 
অভিনয় করেন। বল! বাহুল্য, এই পাচটী ভূমিকাতেই তিনি পরম্পর-বিরোধী, 
রসাভিনয়ে উচ্চপ্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন । উনক্রিংশ পরিচ্ছেদে উন্লিখিত হুইাছে,. 
এইকপ অবস্থাগত হুইয়৷ গিরিশচন্দ্র "্যাসান্তাল থিয়েটারে" 'মাধবীকক্কণে' লাতটা; 
ভূমিকা অভিনয় করেন। 

“কপালকুগুলা*য় গিরিশচন্দ্র কয়েকটা নৃতন দৃহ্ত রচনা করিয়াছিলেন, তন্ধ্যে- 
কাপালিক-সংক্রান্ত দুইটা দৃশ্ট ১৩৩১ সাল, ১৫ই কার্তিক তারিখের “রূপ ও:রঙ্গে' € ১ম 
ব্য, ৩য় সংখ্যা) প্রকাশিত হুইয়াছিল। একটা হান্তরসাত্মক দৃষ্ত নিয়ে উদ্ধৃত, 
করিলান। 

তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য 
সপ্চগ্রাম মতিবিবির বাটার সম্মুখ 

দুইজন মুটের প্রবেশ । 
১ম মুটে। হ্যাদে মামু; যাচিজ চেপিয়েছে, গরদানটা ঝুকি পরতিছে; এ 

সাতগার মদ্দি কেডা আলো? 
২য় মুটে। আরে ব্যাগম আইচেরে -ব্যাগম আইচে। 
১ম মুটে। কোয়ান থে আলো, কইতে পারিস? 
২য়ছুটে। ব্যাগমগ্ডলা ক্যাবল গুরতিছে,-এহানে আমতিছে- ওহানে 

য/তিছে, যেহানে আজ্ঞা গাড়তিছে -লটঠন দুলাইচে -তেরন|লঅলা পাক 
রাখতিছে। 

১ম মুটে। হ্যাদে ব্যাগমভ1 কেমনরে মামু? 
২য় মুটে। ব্যাগম্ডা বড় জবর,-এই গোলাপ শুকতিছে, এই আতর নাকে 

গুজতিছে; মারতিছে তো ফুলির তোরা ছুড়িই মারতিছে। সোনা খাতিছে-. 
রূপ! পাইথান! যাতিছে, - ক্যাবলই চুল ছিচুড়ছে -চুল হিচুড়ছে। 

১ম মুটে | হ্যাদে মামু; ব্যাগমডা চ্যাটাই পর চাদর বিছ্ুয়ে শোয়, কি বলিস? 
২য় সুটে। ব্যাগমডা শোবে? তোর মত ছোট লোক পাইছিল?-ব্যাগমডা 

খালি ঘুরতি আছে আর বকৃতি আছে। 
১মসুটে। হ্যাদে- ব্যাগমভা মাইয়া! মাছুষ না! মরদরে মামু? 

ুশইয় সুটে। ও মাইয়াও হতি পারে -মরদও হতি পারে। ও ঘোড়ার ওপর, 
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চড়চে, হাতীর ওপর চড়চে, উটির ওপর চড়চে - ভাজ মাথায় দিতিছে আর ট্যারা, 
হয়ে চলতিছে। 

১ম মুটে। হ্যাদে মামু ব্যাগমভাকে দেখবার মোর বড় কোক আছে। 
বয় মুটে। ঝোক করবা কিসে? বিড়ার মতন পাগড়ি জরায়ে সব ব্যাগমডারে 

ঘির্ি রইচে। ব্যাগমডা। ফিকির-ফিকির হাসতিছে আর ইদিক-উদিক. চাইতিছে, আর 
বলতিছে “ইভারে পাকড় লও, ওডারে ঝুটা ধর !”- আর তেরনল খেচে সব ছুটতিছে। 

১ম মুটে। মামু: ব্যাগমভারে মুই দেখবার চাই। 
২য় মুটে । আচ্ছা চল, দরয়ানজীরে কয়ে যদি দেহাতে পারি, তার ফিকির' 

করব আযানে গাট থে কিছু ছারবার হবে, নইলে দরয়ানজী পথ ছাড়বে না। 
১ম মুটে। কাছায় মুই চার আনা বাদি রাখচি, চার আন! দিজি.অইবে না? 
২য় মুটে। তাহুতি পারে। 
১ম মুটে। হ্যাদে মামু। ঝুল-ঝুল করি ঝুলতিছে, ঠুন-গুন করি বাজতিছে,-_বিচে.. 

লটঠন জলতিছে, তারে কি কয়রে ? 
২য় মুটে। তারে কয়-ঝার। 
১ম মুটে। আর হ্যাদে মামূঃ এ যে পানি ছিটায়। আর গোলাপের খোসবে 

ছিটায়, তারে কি কয়? 
২য় মুটে। তুই পুচ করতিছিস, মোর গরদানটা ঝুকি যাতিছে, চল বাড়ীর মদ্থি- 

ঘুসি। মোট বইবার আইচিস_ মোট বোয়ে যা। 
১ম মুটে। হ্যাদে মামুঃ খোসবে। দেহিছিস-_ পরাণটা তর করে দিছে! 

[ উভয়ের বাটার মধ্যে প্রবেশ |] 
আমর। বহুবার বলিয়াছি যে গীত রচনায় গিরিশচন্দ্র সিদ্ধ কবি। এমন ভাব 

এবং রস নাই, যাহা লইয়৷ গিরিশচন্দ্র গান রচন! করেন নাই । কাপাপিকের দুইখানি 
ভয়ানক এবং শ্তামানুন্বরীর একখানি মধুর রসাঞ্রিত গীত উদ্ধত করিতেছি। এই 
তিনখানি গ্ীতে কল্পনা, রচনাভঙ্গি এবং শবযোজনার পার্থক্য পাঠক সহজেই 
হৃদয়ঙ্গম করিবেন। 

১। পুজারত কাপালিকের গীত : 
বিষমোজ্জল জাল। বিভাসিত কপাল, 

খলখল করাল হাসিনী। 
সম্ভচ্ছেদিত নরমুণ্ডশোভিত কর, 
ঘোর গভীর কাদম্থিনী-বরণী ভীম। তুবনত্রা সিনী ॥ 

অতি বিশাল বদনমণ্ডল _ 
লক্লক্ রুধির লোলুপ বলনা, 

রুধির ধার-ক্রত বিপুল দশনা, 
অন্থি-চর্প সার, কঙ্কাল হার- 
বিভৃধিত দিকবসনা-ব্যোমগ্রাসিনী ॥ 
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অতি ক্ষীণ কটা-বেইিত নর-কর-কি্ষিদী, 
মহাকাল কামিনী, 

উৎকট আপব-পান-মগনা, 
রক্তনয়না শবাসন! বিভীষণা, 

নিবিড় মেঘঞ্জাল লটপট কেশী, নরমাংসামী _ 
ঈশান-মর্দিনী টলটল মেদিনী | 
ভয়ঙ্করী ভীষণ! শ্মশানবাসিনী ॥ 

-২। দৃঢ় হস্তে নবকুমারকে ধরিয়া কাপালিকের গীত : 

নর-রুধির-তৃষাতুর নেহার ভূমি দুরে ! 
শতশিবানা দিনী, ভৈরবী-সঙ্গিনী, 
শিবানীশ্রেনী “ফে' রবে ভূবন পুরে ॥ 
নরশির চূর্ণ কত গৃধিণী-চঞ্চু-বলে, 
উন্নত তরুশির প্রভঞ্জন দলে, 

ঘনঘন ঘোর গভীর রোলে, 
যথা ভৈরব করতালে গায় বিকট স্থরে ॥ 

দাবানল বলে, প্রবল বহি জলে, 
ঘন ঘনাকারে ধূম গগনমণ্ডলে, 
হীন জ্যোতি শশধর তারকা- 
অস্থি-গ্রন্থি কত শে1ভে মেদিনী-উরে ॥ 

৩। কপালকুগুলার প্রতি শ্তামাহুন্রী : 
তোমার কাচা পিরবীত তাইতে জানো না । 
পুরুষ পরশ পিরীত মাখা, ঠেকলে পরে হয় সোন। ॥ 
পরশে প্রাণ থাকবে ন! বশে, গ'লবে প্রেষশ্রসে, 

মলা মাটী উঠবে লে। ভেসে, 
হয় লো খাটি সোনা, দাগ থাকে না 

পরশে পরশে; 

এখন মন মজেনি, তাই বোঝোনি, 
তাইতে পিরীত মানে না, 

আমার ঠেকে শেখা, নয় কথা শোনা ॥ 

'মণালিনী, 

'কপালকুগুলা” দর্শকমগ্ডলীর হৃদয়গ্রাহী হওয়ায়, অমরবাবুর উৎসাহ এবং অন্থরোধে 
গিরিশচন্দ্র পুনরায় “ৃণালিনী' নাটকাকারে গঠিত করেন। গিরিশচজ্জ কতৃক নাট্যাকারে 
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শবিবন্তিত "মালিনী" সর্বপ্রথম “গ্রেট ভ্তাসান্লাল থিন্েটারে অভিনীত হয়। বিংশ 
পরিচ্ছেদে এতদ্-সন্বন্ধে স্থবিস্ূত লিখিত হুইন্বাছে। "গ্রেট চ্টাসান্তাল' হইতে পাওুলিপি 
পাইয়া “ব্ছেল থিয়েটারে'ও উচ্চপ্রশংসার সহিত বু শত রজনী “মৃণালিনী' অভিনীত 
হুয়। অমরবাবু “বেঙ্গল থিয়েটার, হুইতে “মৃণালিনী'র খাতা আনয়ন করায়, 
গিশ্বিশচন্্রকে এবার বেশী পরিশ্রম করিতে হয় নাই, তথাপি একটু নৃতনত্বের জন্য লক্ষণ 
দেনের রাজসভ৷, মুসলমানের ভয়ে লক্ষণ সেনের গুপ্তধার দিয়! পলায়ন, গিরিজায়া ও 
দিখিজয়ের প্রেমালাপ প্রভৃতি কয়েকটা দৃশ্ঠ এবং কয়েকখানি নৃতন গান নংঘোর্জিত 
করিয়া দিয়াছিলেন। 

১০ই শ্রাবণ (১৩০৮ সাল) ক্লাসিক থিঘেটারে “মৃণালিনী, প্রথম অভিনীত হয়। 
প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

পঙশুপতি গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

হযীকেশ অঘোরনাথ পাঠক । 
হেমচন্্ অমরেন্্রনাথ দত্ত । 
দিখ্বিজয় শ্রীযুক্ত নৃপেন্জ্রচন্দ্র বন্থু। 
ব্যোমকেশ শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
মাধবাচাধ্য পণ্ডিত শ্রহরিভূষণ ভট্টাচার্য । 
লক্ষণ সেন নটবর চৌধুরী । 
শাস্তশীল শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 

মুণালিনী কিরণবালা। 
গিরিজায়া শ্রমতী কুদ্বমকুমারী। 
মনোরম! প্রমদানুন্দরী। ইত্যার্দি। 

মহাসমারোহে '্বণালিনী'র সর্বাঙ্গনুন্দর অভিনয় হইয়াছিল। তিনটা বৃহৎ 
শ্বারোহণে মুসলমান সৈন্তত্রয় রঙ্গমকে বাহির হইত । প্রথম ছুই ব্রাক অভিনয়ের পর 
কোনও বিশেষ কারণে গিরিশচন্দ্র পশ্ুপতির ভূমিক1 পরিত্যাগ করায়, তাহার সুযোগ্য 
পুত্র শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু ) তৃতীয়াতিনয় রজনী হইতে প্রথম পশুপতির 
ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। যে সকল ভূমিক! অভিনয় করিয়া স্থরেন্্রবাবু বঙ্গ- 
নাট্যশালায় প্রভৃত গৌরব অর্জন করিয়াছেন, পশুপতির ভূমিক! তাহার অন্ততম। 

পশুপতি-ভূমিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্রের অসম্মতি 

যে বিশেষ কারণে গিরিশচন্দ্র পশুপতির ভূমিকা পরিত্যাগ করেন, তাহা! এই : 
চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্ে মুসলমান কণৃক পণ্ডপতির গৃহে অধ্ধি প্রদত্ত হইয়াছে। 

পশুপতি “অষ্টভূজা' মৃত্তি বিসর্জন করিবার নিমিত্ত দেধী-মন্দিরে আপিয়াছেন ॥ 
অনোরমা ভন্বীতৃত! হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া, একদিকে পশুপতির অন্তরে যেরপ অগ্নি 
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জলিতেছে, ব্ন্তদিকে .বাহিরেও সেইরপ উর্ধে -নিয়ে-চতুর্দিকে - অহি-স্ছৃঙিজ 
চুটিতেছে।  টেখ-ম্যােজার উপর হইতে তুবড়ির নিয়মুখ করিয়া সেই অস্ি-্ফুলিগগের 
খেল! দেখাইতেন। পশুপত্ির দ্ুমিকায় গিরিশচন্দ্র পাগড়ি পরিতেন, মাথা,গরম হইবার 
আশঙ্কায় তাহার ভিতরের চীদি খুব পাতলা কাপড়ে প্রস্তুত কর] হইত। : দ্বিতীয় 
রঙজনীতে তুবড়ির অগপ্রি সেই চাদির উপর পড়ায় মন্তকের চর্ম স্থানে-স্থানে ঘ্ধ হইয়া 
ফোস্কা পড়ে । গিরিশচন্দ্র কাতর ছইয়! ষ্টেজ-ম্যানেজারকে নিবৃত্ত হইতে বলেন, কিন্তু 
দর্শকবুন্দের আনন্দ-কোলাহল এবং করতালি ধ্বনিতে তাহার কাতরোক্তি ঠ্েঁজ- 
ম্যানেজারের বর্ণে প'ছিল না- সমানভাবে তুবড়ির খেল! চলিতে লাগিল। অসীম 
ধৈর্ধ্যে গিরিশচন্দ্র তাহ! সন্থ করিয়। অভিনয় সমাপ্ত করিলেন। অভিনয়ান্তে অভিনেতা 
ও অভিনেত্রীগণ তাহার দগ্ধ পোষাক এবং মন্তকের কেশে বহু ফোস্ব! দেখিয়া! যেরূপ 
ব্যথিত হুইছ্ছেন, সেইকপ বিস্ময়ের সহিত তাহার অটল ধের্যের পুনঃ-পুনঃ প্রশংসা 
করিতে লাগিলেন। তৃতীয় রজনীতে গিরিশচন্দ্র কিন্ত আর এ অগ্নি-পরীক্ষায় অগ্রসর 
হইতে সম্মত হইলেন না। 

'মুণালিনী'র নিমিত্ত গিরিশচন্দ্র যে কয়েকখানি নৃতন গান বীধিয়! দিয়াছিলেন” 
তগ্সধ্য হইতে ছুইখানি গীত নিয়ে উদ্ধাত করিলাম । 

১ম। পর্যটকের গীত : 
মন, বামু পরাজিত তব গমনে! 

কার অন্বেষণে, মন, রত ভ্রমণে 
বুদ্ধি স্বতি দাখী পরিহরি, চল আশা ধরি, 
পিয়াস! কি মিটিল ন! ভ্রমণ করি ? 
আত্মহারা, চল ক্ষিগুপারা, নিরাশ-সাগরে পন্থাহার] ; 
মন, বুঝ যতনে -দিন গেল, মনঃ ভুল কেমনে ? 

২য়। পরম্পর মাল্য বিনিময় করিয়া দিথিজয় ও গিরিজায়! : 
গিরিজায়।॥ তুই তুই য৷ জরে, তোরে মাল! দিছি রাগ ক'রে। 

দিথিজয়। তুই মার ধ'রেঃ কে লরে প্রাণ ধ'রে। 
গিরি। তুই আমার চোখের বালাই, 
দিথি। তোর কাছে-কাছে ঘুরিলো তাই; 
গিরি । তোরে আমি দেখতে পারি নে, 
দিথি। ও কথার ধারও ধারি নে,-. 

ও কথ! কাণে ধরি নে; 
গিরি ॥ নেনে, তুই স'রে যা, 
দিথি। এই যে- এই যে--তৃই বদন তুলে চা; 
গিরি। কেন রে ছোড়া, কেন রে মুখপোড়া, 

তুই আসবি কি গায়ের জোরে? 
দিখি। ও ছুড়ি, ও ছুড়ি,- 

| ওলে! প্রাণ কাদে যে তোর তরে! 
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“মভিশাপ' 
১২ইআঙ্ছিন (১৩১৮ লাল) গিরিশচন্ডের ন্মভিশবাপ' গীতিনাট্য ক্লাসিক থিয়েটারে, 

ঞখ্য অভিনীত হয়।: প্রথ্মাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ : 
বিষুঃ প্রম্দাহন্দরী | 
নারদ পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
পর্বত অঘোরনাথ পাঠক । 
অন্বরীষ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। 
কষ্টীদাস শীযু্ত সুরেন্্নাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
তিলকদাস শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে 0 
আগড়ব্যোম শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্ট।চারধ্য। 
ডমুরবাগীশ শ্ীযুক্ত হীর1লাল চট্টোপাধ্যায়। 
মন্ত্রী নটবর চৌধুরী। 
দারুক গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী । 
ুষ্টা সরম্বতী শ্রীমতী তারাহুন্দরী। 
শ্রমতী শ্রীমতী কুহ্ছমকুমারী। 
বঙ্পরী রাণীমণি। 
স্যমা জীমতী ভুবনেশ্বরী । 
বিষু-কিস্করী ভূষণকুমারী। 
তমঃ বিনোদিনী (হাদি)। ইত্যাি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শীযুক্ত দেবক বাগচী । 
বৃত্য-শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী কুহুমকুমারী 1 

এখানি পৌরাণিক গীতিনাট্য । “অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গল্পাংশ গ্রহণ করিয়া ইহ! 
রূচিত হুইয়্াছে। 

গিরিশচন্দ্র লকল পৌরাণিক নাটকেই তাহার হৃষিশকির বিশিষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। 
এ পীতিনাটেযে ছুষ্টা সরশ্বতীর অবতারণ। তাহার দৃষ্টান্ত । ইহার একদিক যেমন কৌতুক 
_অন্তদিক তেমনই উচ্চভাবপুর্ণ। উদাহরপন্বরূপ ছুই! সরদ্বতীর সঙ্গিনীগণের গীতটী 

নিয়ে উদ্ধত হইল : 
“অভিমানে হথজন ভূবন - অভিমানের এ মেলা,_ 
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা! । 

ক স্ত্রীলোক বর্তৃক বৃত্যশিক্ষ! বঙ্গ-নাট্যশ।লায় এই প্রথম। প্রীমতী কৃসুমকুষারীর মৃত্য-শিক্ষা- 

ঝোঁশল দর্শনে প্রীত হইয়া? গিরিশচজজ এই গীতিনাটে)র দ্বিতীয়াভিনয় রজনীতে কৃমুমকুমারীকে 
একখানি হুবর্ণপদ্ক প্র্গান করেন। এইসময়ে কুপ্রসিদ্ধ নৃতা-শিক্ষক ভীহুক হৃপেশ্রচন্র বয় “ক্লাসিক 

খিয়েটায়' পরিত্যাগ করিয়া! কিছুদিনের জন অন্য থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিলেন। 
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অহ্কার এ ভব-পাখার, এখন শক্তি আছে কার, 
' জান-তরণী বিনা পাখার হ'তে পারে পার? 

মোহময় এ ঘোর আধার, 
ধধারে সাতার -তরন্ধে ওঠা নাব! করে বারে বার, 
সরল-মনে শরণ নিলে তবে সে জন পায় ভেলা, 

নইলে নাচে ছু'বেলা, মহামায়া! যে ক'রে হেল1।” 

“শাস্তি 

২৪শে জ্যেষ্ঠ (১৩৯৯ সাল) ক্।সিক ঘিয়েটারে' গিরিশচন্জরের “শাস্তি? নামক রূপক 

গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনে ্ রীগণ : 

বৃটিশ-রাজমন্ত্রী পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভটাচার্য্য । 
লর্ড কিচনার অঘোরনাথ পাঠক । 

ডিলেরি শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
ডিউয়েট শীযুক্ত অহীন্ত্রনাথ ঘে। 
বুয়র-রাজলক্্মী শ্রীমতী কুহ্মকুমারী । 
বুয়র-রমণী প্রমদাহ্থন্দরী ৷ ইত্যাদি। 

সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী । 

রঙ্গতৃমি-সঙ্জাকর শ্রীযুক্ত নবগোপাল রায়। 
নৃত্য-শিক্ষয়িত্র শ্রমতী কৃহ্থমকুমারী | 

এই ক্ষুত্র রূপকথানি বুয়র-যুদ্ধের অবসানে সন্ধিস্থাপন উপলক্ষ্যে রচিত হয়। 

প্রসিদ্ধ জ্জাকর পিম্ সাহেব অভিনেতা ও অভিনেআীগণকে ইংরাজ ও বুয়রের বেণে 
যথাষথরূপে সাজাইয় দিয়াছিলেন। 

ভ্রান্তি, 

ওরা শ্রাবণ (১৩৯ সাল) গিরিশচন্দ্রের 'দ্রান্তি' নাটক 'কালিক থিয়েটারে প্রথম 
অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রূজনীর-অভিনেত। ও অভিনেআীগণ : 

বুঙ্বলাল - গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

নিরঞন অমরেন্নাথ দত্ত । 

পুরন শীদুক্ত ভুরেজনাথ ঘোষ (দানিযাবু ॥ 
উদয়নারাক়ণ অধোরনাথ পাঠক। 
শালিগ্রাম পত্তিত ঞ্রহরিভূষণ ভট্টাচার্ধ্য । | 
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সুশিষকুষি খা নটবর চৌধুরী । 
অন্করাছ খা পীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য । 
গোলাম মহম্মদ ও ২য় প্রহরী গোষ্টবিহারী চক্ররত্তাঁ। 
গয়ারাম ও জমীদার ভ্ীযু্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
জমীদার ও ১ম প্রহরী চণ্তীচরণ দধে। 
মুনলমানঘর়' শীযুক্ত অহীন্দরনাথ দে ও 

প্রযুক্ত ননিলাল বদ্দ্যোপাধ্যায়। 
জমীদার ও জমাদার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
বৃদ্ধ মুসলমান ও রাজদূত পার্লালাল সরকার । 
রদ! গ্রমদাস্ন্দরী | 
মাধুরী শ্রীমতী ভূবনেশ্বরী। 
ললিতা রাণীমণি। 
গঙ্গা প্রমতী কুস্থমকুমারী । 
বৃদ্ধা কুমু্দিনী। ইত্যাদি। 
লঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত দেবক বাগচী । 
নৃত্য-শিক্ষয়িত্রী শ্রমতী কুস্থমকুমারী। 
রজ্জভূমি-সজ্দাকর প্রযুক্ত কালীচরণ দাস । 

বাজালার নবাব মুখিদকুলি খার বিরুদ্ধে রাজসাহীর জমীদার রাজ] উদয়নারায়ণের 
বিজ্রোহ--ইতিহাস-বর্ণিত হইলেও 'ত্রান্তি? নাটককে এতিহাসিক নাটক বল! চলে না। 
মহাকবি সেক্সপীয়ারের হ]ামলেট, মাকৃবেখ, লীয়ার যেমন এঁতিহাসিক চরিজ্ত্র হইয়াও 
কল্পনা প্রধান _ 'ভ্রান্তি'ও তাহাই। একটা কাল্পনিক ভ্রান্তি হাওয়ায়-হাওয়ায় পুষ্ট হইয়া 
কেমন করিয়া মা! ঝড় তুলিতে পারে, এ নাটকে তাহাই প্রদণিত হইয়াছে। 

মানব-জীবনের অধিকাংশ হ্থখ-ছুঃখই কল্পনা-প্রস্থত, ভ্রাস্তির উপর প্রতিষ্ঠিত - 
সত্যের সহিত তাহার সংঅব অতি লামান্ত। গিরিশচন্দ্র এ নাটকে তাহ! অতি উজ্দ্বল 
বর্ণে চিঞ্রিত করিয়াছেন। লংসারে একমাআ যাহা সত্য, তাহ! গ্রচ্ছন্প রহিয়াছে, আর 
সেই রসম্বরূপের চারিদিকে কল্পনার লহায়ে রসের তরঙ্গ উঠিতেছে -পড়িতেছে। 
ইহাই সংসারের দৈনন্দিন খেলা। 

রাজসাহীর জমীদার উদযঃ়নারায়ণ তাহার পালিতা বন্ধু-কন্তা ললিতা এবং নিজ-কন্ক। 
মাধুরীফে লইয়। দেবাপূজার জন্ত বনে আসিয়াছেন। এই মাধুরী সম্বন্ধে একটু বহন 
বাছে। মাধুরী ভাহার পরিণত! পত্বী অন্দার কন্তা, পিতার অনভিমতে গোপনে 
বিধাহ করিয়। উদয়নারায়ণ পত্বীকে ঘরে আনিতে পারেন নাই, কিন্ত তাহার গর্জাতা 
কন্ডাকে হত্বে পালন করিতেন। লোকে বলিত, মাধুরী উদয়নারায়ণের উপ-পত্বীর 
র্যা তাহার মাতা] কাশিতে গিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে । উদয়নারায়ণও পত্বীর 
(কোনও লুঠিক দংবাদ জানিতেন না। এইটুকু পূর্ব ইতিহাস। 

মাধুরী এবং ললিত। বখন গুশিত্ক-যৌবনা, লেইসময়ে উদরনারায়ণ একদিন ইহাদের 
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লইয়া বনে দেবী-পুঙগার্থে আলিয়াছিলেন। দৈষের নির্বান্ধে : সেইদিন রাজহমবের. 
-অমীঘার শালিগ্রামের পুজ নিরঞ্জন এবং মালদহের জমীদার-পুঞ্জ পুরধন সেই বনে 
শিকার করিতে আসে | উভদ্কে অভিম্নসবদয়.ব্ধু । নিরঞ্চনের সহিত ললিতার এবং 
মাধুরীর সহিত পুরপরনের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু জীবনের এই বিশিষ্ট ঘটনা পরস্পরে 
পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিল না, কেনন! উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল- উভয়ে চিরজীবন 
অবিবাহিত থাকিবে । লখ্যের স্থলে দাম্পত্য প্রেমকে হয়ে স্থান দিবে না । অতঃপর 
উায়নারায়ণের প্রাসাদে হোরি উৎসবে উভয়েরই নিমন্ত্রণ হইল। সুযোগ পাইয়। 
ললিতার সহিত নিরঞ্জন এবং পুরঞ্রনের সহিত মাধুরী আবির খেলিল, তাহাতে রং 
ধরিল যুবক এবং যুবতীঘয়ের অন্তরে । ইতিমধ্যে হোলি থেলিতে-খেলিতে নিরঞ্জন যখন 
ললিতার কাছে মনোভাব ব্যক্ত করিতেছিল, সেইসময় দুর হইতে কে “মাধুরী” বলিয়া 
আহ্বান করে। যুবতীর সহজাত লজ্জায় “সথীরা ডাকৃছে' অছিলা করিয়া! ললিতা 
চলিয়া গেল। এইখানেই ভ্রাস্তির বীজ। নিরগ্রন ললিতাকে মনে করিল মাধুরী 
উদয়নারায়ণের কন্তা। একটা-না-একটা কারণে বাধা পড়িয়া এ ভুল ভাঙ্গিবার আর 
স্থযোগ হইল না এবং ভ্রান্তি হইতেই যত কিছু অনর্থের হৃষ্টি। 

এ নাটকের স্থচনা মহাকবি কালিদাণের 'অভিজ্ঞান-শহুস্তল/'র অন্নধপ, পশু-মবগয়ার 
পরিণতি প্রেম-মৃগয়ায়। অভিজাত্য-অভিমান, আশা-নিরাশা, গঞ্না-লাঙনা, সৌহার্দ্য- 
শত্রুতা, গ্রেম-গ্রতিহিংস প্রভৃতির সংঘর্ধে এই দৃষ্তকাব্যে অঞ্চের পর অঙ্ক যেরূপভাবে 
গঠিত হইয়াছে, তাছা নাট্যসাহিত্যে অতি বিরল। সগ্থদয় পাঠক নাটকের সর্ববন্ন সে 
ঘাত-প্রতিঘাতের পরিচয় পাইবেন । 

নিরগনের ভ্রান্তি কতবার কত স্থলে নংশোধিত হুইবার স্থযোগ আনিয়াছে, কিন্ত 
গির্িশচন্দ্রের অপূর্ব কলাকৌশল ও নাট্য-নৈপুণ্যে সে স্থধোগ দূর হইতে দূরে সরিয়া 
গিয়াছে, অথচ তাহাতে গল্পের হ্বাভাবিক গতির কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই । রঙ্গলাল 
একস্থলে বলিতেছে, "আর একটু আগে তোমার এই কথা জানলে ঘটনা-শ্োত আর- 
একরকম চলত ।” নাটকের বিস্তৃত আলোচন! বা চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার আগ্রহ 
এবং ইচ্ছা থাকিলেও আমাদের স্থানাভাব; কিন্তু 'ভ্রান্তি'র অপূর্ব হু বঙ্গলালের কিছু 
পরিচয় ন! দিয়া তাহাকে সহজে বিদায় দেওয়া যায় না। 

ঘ্রাস্তি' এবং 'মাফ়াবসান, এই ছুই নাটক রচনায় দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের ব্যবধান 
থাকিলেও মনে হয় যেন 'মায়াবসানে'র কালীকিস্কর 'ভ্রাস্তি'তে রঙ্গলাল-রূপে পুনর্জনস 
গ্রহণ করিয়াছে । তবে “মায়াবসানে' যাহার বীজ বপন কর! হইয়াছে, '্রান্তি'তে 
তাহা বৃক্ষর্ূপে পরিণত । কালীকিন্কর বন্ুর শেষ কথা, “মুখে বলতেম, নিকাম ধর্ম. 
নিফাম ধর্ম) কিন্ত অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। হুখ-অ(শায় পরহিত করেছি, 
ধর্ম উপার্জন করতে পরহিত করেছি, আম্মোযসতির জঞ্ত পরহিত করেছি, ফল- 
কামনার পরহিত .করেছি। আজ গন্গাজলে ফল বিদর্জন দিয়ে পরকার্ধ্যে রইলেঘ, 

স্বইলেম কি-জগতে যিশল্যে।” নিরভিমান, ফল-কামনাশুন্ত রঙ্গলালের চরিজ. 
'সামোচনা করিলে পাঠক আমাদের পহিত একমত্ত হইবেন, আশাকরি :. 

৩৩৪ 



 নিরধন ও পুরঙনের বন্ধু বাতভীত ঝ্বঙ্গগালের অন পরিচয় নাটকে নাই। ব্রান্তি' 
নাটকে তাহার এইটুকুই প্রয়োজন, সুতরাং তাহার এইটুকু পরিচয়ই দেওয়া হইয়াছে 
কিন্তু কাধ্যতঃ সে সকলের বন্ধু । কথায় কাজে তাহাকে যেটুক্ ধরা যায়, তাহাতে 
মনে হয়, তাহার সত! যেন লমগ্র সংসার ব্যাপিয়া বিস্তমান। রক্গলাল মানবংশ্থী, 
নিষ্কাম কন্মা। মানুষ তাহার দেবতা, স্বার্থ সেবা তাহার বর্দ। দেবীমৃক্তির 
যম্থুখে সে গঙ্গাকে বলিতেছে, “অমন পাথুরে মাকে মানি ন! মানি, তাতে বড় এসে 
যায় না। """আমার দেবতা প্রত্যক্ষ! আমার দেবতা কথ। কয়) আমার দেবতার 
প্রাণ আছে; আমার দেবতা অমন দৃষ্টিভোগ খায় না, সত্যি ভোগ খায়, আমার 
দেবতা! পরম সুন্দর !* গজ! প্রশ্ন করিল, “কে তোমার দেবতা শুনি? রঙ্গলাল উত্তর 
দিল, “মানষ আমার দেবতা |-*আমার দেবতা প্রাণময় মান্্ষ,-“যার সেবা! করলে 
প্রাণ ঠা হয়। যার সেবা ক'রে মনকে জিজ্ঞাসা করতে হয় না, ভাল করেছি 
কি মন্দ করেছি। যে দেবতার পূজায় কোন শাঞ্ছে নিন্দা নাই, তর্ক-বিতর্ক নাই ।” 

পুরণ্জনকে বলিতেছে, “সংসার যে সাগর বলে, এ কথা ঠিক । কুল-কিনার! নাই। 
সাতে একটা গ্রবতারা আছে, দয়া! । দয়া যে পথ দেখায়, সে পথে গেলে নবাবও হস্ব 
না, বাদশাও হয় না, তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে। এটী প্রতাক্ষ, তর্ক-ুক্তির 
দরকার নাই।” 

এ কথা রঙ্গলাল কালীকিষ্কর বন্থ-রূপে তাহার শিশ্যা রঙ্গিণীর নিকট শিখিয্না- 
ছিল। রঙ্গিণী বলিতেছে, “ঘোর অন্ধকার, কেবল দূরে একটা ক্ষীণ আলো দয়া । 
সকলই অন্ধকার । কেবল দয়ারই উজ্জল শিখ! দেখতে প]চ্ছি ?” কালীকিঞ্কর বলিলেন, 
“বালিক৷ আমার শিক্ষাাত্রী, বালিকা আমার গুরু ।” 

কালীকিঙ্করের পুরাতন ভৃত্য শান্তিরামও একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, “মনের 
পচা পাক উট্কে দেখলে কেউ কারুকে ছুর্জন বলত নি। তা আমরা মুরুধুযু, আমরা! 

আর তোমাদের কি বলব।” 
এ শিক্ষা রঙগলাল ভূলে নাই। পুরঞ্নকে বলিতেছে, “ছুর্জনের দণ্ড কপটতার 

শান্তি বলতে কইতে বড় সোজা, কিন্ত মনটা উট্কে-পাট্কে দেখলে ক'জন যে বুকে 
হাত দিগ্নে বলতে পারে, আমি দুর্জন নই, তা আমি আমার মন দিয়ে বুঝতে 
পারি নি।” 

শাস্ত্রে বলে পূর্বজন্মাঞ্দিতা বিস্তা, পূর্ববজন্মের সংস্কার মানুষ ভূলে না। রঙ্গলা্জের 
স্বদয়ে এ ছুটা কথা যদি দৃঢ়কূপে অক্কিত না হইত, তাহা হইলে শক্র-মিজ, হৃজন-ুর্ছন, 
নির্বিশেষে নর-সেবা সম্ভব হইত না াএই সেবাকার্ধে তাহার সত্য-মিখ্যার বিচার 
পর্যন্ত নাই। গঙ্গ! যখন তাহাকে তিরস্কার করিল, “এই গঙ্গাতীরে তুি আমায় মিথ্যা 
কথা কইতে শেখাচ্চ, আর তুমিও মিথ্যা কথা কও? 

রঙগলাল উত্তর করিল, “আমি তো তোমায় বলি নাই যে আমি ধর্পুজ যুখিঠির, 
মিথ্যা কথা কই না।” সত্য! যে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, সে সত্া-মিথ্যার্ 
পার। রঙ্গজাল যখন কারাগার হইতে নিরঞ্জন ও তাহার পিতা শালিগ্রামকে উদ্ধাক্ 
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করে, কথার কাঞ্জে সে কি চত্বর লহিত না! প্রহরীছয়ফে প্রতারিত করিতেছে? 
তারপর পিতা-পুঞ্জের খন উদ্ধার হুইল, তখন সে প্রতারিত গ্রহন্বীঘয়কে রক্ষা 
করিবায় জন্ত আপনি বন্ধন পরিল। গঙ্গা! জিজ্ঞাসিল, "কি কচ্ছ, ধরা দেবে না কি?” 

বঙ্গলাল অতি সহজভাবে বলিল, "তা নয় তো কি, এই গরীব দু'জনের সর্বনাশ 
করব?” 

রঙ্গলাল সদাই প্রচ । কোন অবস্থায় কাতর বা বিষ নহে। পরকাধ্যসাধনের 
জন্য গণিকার গালি সে সচদ্দন তুলমী-পত্রের ন্তায় গ্রহণ করে। গঙ্গাকে বলিতেছে, 
“তুমি একবার তোমার ভেতের বুলি ধ'রে গাল দাও।” গঞ্জ বলিল, “দেখ দিনরাতই 
দিচ্ছি। তোমার গালে লজ্জা আছে কি? এমন বেহায়! পুরুষ জন্মে দেখি নি।* 

রঙ্গলাল নির্ভাঁক।- নবাব মুখসিদকুলী খাকে বলিতেছে, “তোমার 'মত গোলাম 
আমি চাই নে।” তাহার অন্তরের তেজ, বল- অদ্ভূত। মুপিদকুলী খাঁ গ্রশ্ন করিলেন» 
“তোমার এত্ত! বল ক্যায়মে? তোমার এতা জোর ক্যায়সে ?” রঙ্গলাল বলিল, “আমি 
যদি আপনার জন্য বাঁচতেম, তাহ'লে তোমারই মত আমার প্রাণে দরদ হ'ত ; মরতে 

চাইতেম না। কিন্ত আমার মনে হয় কি জান? যে মরবার সময় পর্যন্ত যদি হাত 
উঠে, তাহ'লে একটা পরের কাজ করে যাব। আমি পরের জন্ত বেচে আছি।” 

মৃশিদকুলী খা! পরের জন্ত বাচার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইলেন না। বলিলেন, 
“তোম কেয়া ধরমকা ওয়ান্তে আযায়সা কর?” রঙ্গলাল বলিল, “নবাব সাহেব, যে 
ধর্শের জন্য পরের কাজ করে, সে আপনাকে বিলোতে পারে নাই ।” 

পাঠক স্মরণ করন, কালীকিস্বর বস্থুও এই সত্যের আভাস পাইয়৷ বলিয়াছিলেন, 
“মরণে আত্মত্যাগ হবে না, আত্মা সঙ্গে যাবে, এইথানে আপনাকে বিলিয়ে দিলে ভবে 
আত্মত্যাগ হবে।” 

রঙ্গলাল কেবল কশ্মা নহে, কবি। গঙ্গাকে বলিতেছে, “কিন্তু গঙ্গা, একটী ছোট 
ফুল ফুটে কি কথা কয়, তা কি তুমি শুনেছ? মেঘের মুখে কি প্রেম, তা কি তুমি 
দেখেছ? ছাদে তারায় নীরবে কেন ভেসে যায়, তা! কি তুমি ভেবেছ? দেবতার প্রত্যক্ষ 
সৃত্তি মাহষকে কি তুমি ঠাওর করেছ ? দেখ, এ দুনিয়া! একট। দেখবার জিনিস। দেখলে 
দেখতে পার । যদি দেখতে শেখ, তাহ'লে আমার মত একট। ছোট-খাট কীট-পতঙ্গ 
দেখবে না! তোমার প্রাণ উদার আকাশে মিশিয়ে যাবে, তুমি আপনাকে খুঁজে, 
পাবে না। দেখবে যে রসের তরঙজগ বইছে ।” 

শ্বীরামরকষ্ণেরে উপদিষ্ট, শ্রীবিবেকানদ্দের প্রচারিত নারায়ণ-জানে নরসেব। এই 
চরিজের ভিততি। 'লোকহিতায়' উৎহ্ষ্ট জীবন - এই মহাপুরুধের চরিত্রের সকল দিক 
শ্রাস্তি' নাটকের ক্ষুত্র কর্মক্ষেত্রে জন্পূর্ণ বিকাশললাভ করে নাই -করিতে পার়েও না। 
গিরিশচন্্র অতি হুকৌশলে ঘাত-প্রতিহ্বাতের ভিতর দিয়! রঙ্গলালের মুখে তাহার 
কতকটা আভাষ দিয়! গিয়াছেন। তাছ। অন্গধাবন করিবার বিষয়। সে তার ছি 
৪০৬ আমব নিরন্ত হইলাম । ৃ 

' '্াস্তিতে আহ-এটী ঘেখিবার মত চরিত 'গর্গা,-- হালাল খলদিনী» টূ. 
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তাহার প্রতি একান্তিক অছ্রাগে গণিকা! গঙ্গা উচ্চব্রতে, দীক্ষিত হইয়াছে - 
“পোড়ারমুখো৷ কি এক মন্ত্র দিলে, পরের ভাষন ভাবতে-ভাবতেই গেলুম ।” 

এ নাটকের আর-একটী চরিজ অন্গদা- উদয়নারায়ণের পরিণীতা। কিন্তু পরিত্যক্তা' 

পত্বী।: প্রেমবলে এই নারীর দিব্যদৃষ্টি উন্নীলিত। “কালাপাহাড়ের চঞ্চলা ও' 
শিবাজী-মহিষী পুতলাবাঈ এই চরিত্রের অনুরূপ । 

'ত্রাস্তি” সম্বন্ধে মন্তব্য 

ধাহার! "ভ্রান্তি, পাঠ করিয়াছেন অথব! ইহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাহারা 
আমাদের সহিত একবাক্যে বলিবেন যে ভ্রান্তি” একখানি উচ্চ অঙ্গের নাটক । 

দেশ-প্রসিদ্ধ ডাক্তার পণ্ডিতবর মহেম্দ্রলাল সরকার বলিয়াছিলেন, “এই অন্থখ অবস্থা- 

তেও গিরিশের বই বলে ব্্রাস্তি' পড়তে আরম্ভ করলুম। বড় মিষ্টি লাগলে1- 

একেবারেই সবটা পড়ে ফেললুম। রঙ্গলাল আর গঙ্গাবাঈ - এই দুইটি 215:20021-ই 

0:15152]. রঙ্গলাল সব্বার চেয়ে ভাল লেগেছে । গিরিশের এখনও লেখবার বেশ 

জোর আছে, এখনও সে 0:6৫ হয় নি।” রায়সাহেব স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার 

“বঙ্গবাসী'তে (২১শে ভাদ্র, ১৩০৯ সাল) লিখিয়াছিলেন, " 'ভ্রান্তি' নাটকের অযস্কাস্ত 

মণি। কি অচ্যুত আকর্ধণ1...গিরিশবাবু, তুমি ধন্য | তুমি রঙ্গলাল আকিয়াছ, আর 

তুমি রঙ্গলাল সাজিয় রঙ্গমঞ্চে আপন চি দেখাইয়া, বঙ্গনাট্যমঞ্চে রজ্গ-রসের যে 
উৎম ছুটাইয়াছ, পরোপকার মহাব্রতের যে ধ্যান-কথ শুনাইয়াছ, তাহা! অনেকদিন 
আনি নাই, দেখি নাই ]$ ইত্যাদি ] 

যেরূপ যত্বের সহিত গিরিশচন্দ্র এই নাটকের শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, ইহার 

অভিনয়ও সেইরূপ সর্বাঙ্গস্ন্দর হইয়াছিল । রঙগলালের ভূমিকায় নবীন যুবার ন্যায়, 
লাজসজ্জায় গিরিশচন্ত্রকে যেমন মানাইয়াছিল, যুবাজনোচিত উৎসাহে তাহার অভিনয়ও 

সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। 
অভিনয় দর্শনে স্থগ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেন্ত্রকুমার রায় তৎ্সম্পাদিত 

'বন্ম্তী”তে (২৬শে ভাত্র, ১৩*৯ সাল) লিখিয়াঞছলেন, “ভ্রাস্তির প্রত্যেক বথা' 

ভাবিতে হয়-ভাবিয়া দেখিতে পারিলে আমি যে সত্যসত্যই এতটুকু -আমার যে 

স্পর্ধার কিছুই নাই-আমার মধ্যে পুরুষকারের কিছুই নাই _ তাহা বেশ ছারয়ঙজগম হয়। 

নিরঞ্জন, পুনের অকুত্রিম বন্ুতা _হায় ! জগতে তাহা ছুর্ঘত। আর রঙ্গলাল, গঙ্গা _ 

কবির অপূর্ব সি; এমন স্বার্থত্যাগ বাঙ্গালী একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিবে কি ? এক- 

দিকে স্বার্থ, হিংসা, হেষ-আর-একদিকে হ্বর্গের পবিক্রতা। দীড়াও রঙ্গলাল, এই 

অধঃপতিত বাঙ্গালীর সম্মুখে তোমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিলে বাঙ্গালীর প্র ফিরিবে! 
গজ যারবিলাপিনী -ফকির রঙগলাল কেমন ধীরেশ্ধীরে তাহাকে পরিহিতত্রতে দীক্ষিত 

করিল! নাটকের বখা বলিব না, নাটফকারের কতিস্বের পরিচয় আবার মৃতন করিয়া) 
চ্ত 

চর 

ওত, 



কি দিব 1. এখন ক্ঘভিনয়ের কথা? পুরঞন-নিরজন দুইজনই পাক! অভিনেতা, অভিন- 
কৌশলে উচয়েই বিশেষ পরারশী দর্ণকঃপ এই ছুই ূ বক অভিনেতার অভিনয় দর্শনে 
মোহিত হইয়াছিলেন। রগলাগ নিজে পিরিশবাবু, চিরপ্রশংসিতে 'আবার কি 
'বলিয়া গ্রশংলা করিতে হয় জানি ন1।...তাহার পর অভিনেত্রীগণের কথা; গঙ্গা, 
আনদা, মাধুরী, ললিত এই চারিটা অভিনেত্রী -কাহাকে রাখিয়া! কাহার প্রশংসা 
করিব- চারিজনই নিজ্-নিজের অংশ উংকষ্ট অভিনন্ন করিয়াছেন । উদ্না্দিনী অক্নদার 
কথ! শুনিয়া! হায় অবনত হয়। গঙ্গা! গপিক|- হউক গণিকা, কিন্তু তাহার পরহিতেচ্ছা 
পুরবাসিনীরও অস্থকরণীয়। আর তাহার অভিনয় কেমন স্বাভাবিক ।...ক্রান্তি 
দেখিবার জিনিন -দেখাইবার জিনিস। 'ন্রান্তি'র একটা গান এই স্থানে উদ্ধৃত করিবার 
প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না? গানটা এই : | 

নাই তো তেমন বনে কুহৃম, মনে যেমন ফোটে ফুল। 
মধুভরে থরে-ধরে আপনি কুহুম হয় আকুল। 

সোহাগের চাদের কিরণ খেলে এ ফুলে, 
ফুলে-ফুলে অজান।-তান হাসি মুখ তুলে, 

মধু উছলে যবে, মাতে ফুল আপন সৌরভে, 
আলোক-লতার মাল! গাথা, বিকিয়ে গিয়ে চায় না মূল ।” 

গিরিশবাবুর রচনায় হ্বর্গের অমৃত বর্ষিত হউক |” 
এই নাটকের তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাক্ে, দেবীমন্দিরে ললিতা ও যোগবালাগণের 

'গীতখানি উদ্ধত করিলাম । গীতের বিশেষত্ব এই, সাকারভাবে নিরাকার ঘোগমায়া 
বর্ণিত হইয়াছে। গীতধানি রচনা করিরা গিরিশচন্দ্র বড়ই আনন্বলাভ করিয়াছিলেন। 

“ত্রিকাল-মোহিনী, যোগিনী-সোহিনী, মুক্তিযোগ রঙ্গিণী। 
দাহিত-বাসনা-বিভূতি-ভূষণা, জঞান-করুণা-সঙ্গিনী ॥ 

সতত! নিত্য, নিত্যবিত্ত, সত/চিত্ব-বাসিনী - 
লাধক শান্তি, বিবেক কান্তি, শ্রান্তি ভ্রাস্তি-নাশিনী । 
উপাধি নগনা, সমাধি যগনা, ব্রিগুণাতীত অঙ্গিনী। 
করণার্ণব, (আ)নাদি প্রণব, ভাবাভাব ভঙ্গিনী ॥* 

ক্িসিকে'র পর “মিনার্ভা' ও গ্রনোমোহন থিয়েটারে, '্রান্তি'র পুনরভিনয় হয়। 
রজ্জলালের ভূমিকা দানিবাবু গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপ্র্দা ও গঙ্গর ভূমিকাভিনয়ে 
পরলোকগত। তিনকড়ি দাসী ও সথশীলাবাল! যশস্বিনী হইয়াছিলেন। 

আয়ন! 

১*ই পৌষ (১৩৯ সান) “ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচজের 'আয়না' প্রথম 
বঅভ্িনীত.হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ ১ ১ 

তীতত 



গৌনীশঙ্কর মিত্র 
ব্রজেজ 
লদাশিব গছ 
আনন্বরাম 

সট্টিধর 
মিঃ সামসহায় দে 
মট্কো 
কিছু স্যাকরা 
নিক উকিল 

গৌরীশক্করের দেওয়ান 
চিনিবাম 
ভুলো পো্দার 

চা-ওয়াল। 

রামেশ্বরী 
কিশোরী 
ড়িৎস্থম্দরী 
বাম 
সঙ্গীত-শিক্ষক 
নৃত্য-শিক্ষক 
রঙ্গতৃমি-সজ্জাকর 

নটবর চৌধুরী । 
যুক্ত অতীশ্রনাখ ভট্টাচার্য 
চণ্ডীচরণ দে। 
শীযুক্ত পূর্ণচজ্জ ঘোষ । 
অমরেজ্নাথ দত্ত । 

শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ দে। 
গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী । 
শশীভূষণ আশ ।'" 
শ্রীযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
পান্নালাল সরকার। 
শীযুক্ত নৃপেন্দ্রন্্র বস্থু। 
শ্রীমতী জগতারিণী। 
কিরণবাল!। 
কিরণশশী (ছোটরাণী )। 
কুমুদিনী । ইত্যাদি। 
শীযু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ। 
শ্রীযুক্ত নৃপেন্্রচন্দ্র বন্থু। 
শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস। 

ইহা একখানি সামাজিক নক্স।- বড়দিন উপলক্ষ্যে লিখিত। বিয়েপাগল! বুড়োর 
লাঞ্ছনা উপলক্ষ্য করিয়া এই আয়নায় সধাজের অনেক বিকৃত ছবি গ্রতিবিদ্থিত 
হইয়াছে। নক্সাখানি হইতে একধানি শ্নেষাজ্ক গীত পাঠকগনকে উপহার 
দিলাম : 

“চা-ওয়ালা ও চা-ওয়ালী - 
পুরুষ । সাহেবর। দেখলে ভেবে, বাঙ্গাল বরবাদে যাবে, 

গরম-গরম চা না খেলে। 
নত্রী। জেনান! চ! পায় ন! খেতে, মেম কাদে তাই ছুকুর রেতে, 

বলে, গপুয়োর জেনান৷ বাঁচবে কিসে চা না পেলে ? 
পু। আয় গাড়োয়ান, মজুর মুটে, 
সত্রী। কুলে! ছেড়ে আয় লো ছুটে, 
উভয়ে । গরম গরম চায়ের মল! নিয়ে ৷ লুটে,- 

রি আয় চলে -কাঙ্জ ফেলে। 

পু। তিন আনা রোজ তে! পেলি, কি করলি যদি চা না খেলি? 
(ওরে ও গাড়োয়ান মৃটে |) 



ী। আজ তো নগদ পয়সা দেছে, ভাত খেলে কি খাঁকৰি বেচে, 
( ওল! ও ঝাড়ুনীরে [) 

উভয়ে। ডাক্তার সাহেব ঠিক বলেছে, রোগের ঘর এ তাতে-ভালে; 
বাবুর! সব চা চিনেছে, ময়রা গেছে "গো! টু হেলে, ।* 

' কবি গিরিশচন্দ্র চিরদিন কল্পনালোকে ভ্রমণ করিলেও সামাজিক সমশ্তায় এবং 
এবং সমাজের কল্যাণে তাহার দৃষ্টি চিরসজাগ ছিল। দৃষ্ান্তত্বরপ “আয়না হইতে 
নিয়ে আর-একখানি গীত উদ্ধত করিলাম । কিন্তু ইহার প্রকুষ্ট পরিচয় পাঠক তাহার: 
সামাজিক নাটকে পাইবেন। 

প্গীত। 
যারা পরাশয়ের দোহাই দিয়ে ছুঃখে কাদ বিধবার । 
কুমারী ঘর়ে-ঘরে, পার কে করে, ব্যবস্থা কি কর তার? 

মেয়ে পার করতে কত গিয়েছে ভিটে, 
ছেঁটে স্মলকজ কোর্টে, গেছে চাকরীটী ছুটে, 
ফেন খেয়ে ছেলে কত ঘুমোয় আধ পেটে! 

থাকুক জেতের অভিমান, থাকুক কন্তাদানের কাণ, 
রেখে দাও হিন্দুয়ানীর ভাণ;- 

আইবুড়ে! পার করতে গিয়ে গেরস্ত যায় ছারেখার। 
যুবতী কুমারী আছে, দ্লোজবরে, কি ভাবো আর ?”* 

নাম" 

১৮ই বৈশাখ (১৩১১ সাল) "ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচঞ্জের 'সৎনাম' নাটক 

প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতৃগণ : 
আওরজজেব শযুক্ত স্রেন্্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু )। 
হামিদ খা নটবর চৌধুরী । 
বিষণ সিংহ ও মীরসাহেব  গোষ্ঠবিহারী চক্রবর্তী । 
কারতরফ খা চণ্ডীচরণ দে। 
করিম শরযুক্ত হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
মোহান্ত শীযুক্ত পূর্ণচন্্র ঘোষ । 
ফকিররাম পণ্ডিত শ্ীষুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
রণেজ অমরেজনাথ দত্ত। 

*. পর!শয় মমি বিধবা-বিবাছের ব্যবস্থা দেঘ। [সেই মত অবলম্বন করিয়া হগঁয বিদ্যাসাগর 
মহশৈয বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেম। 
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চরণদাস  অন্কৃল্চজ্র বটব্যাল (আ্যাঙ্াস)। 
পরসতরাম জীযৃক্ত অহীন্রনাথ দে। 
রদঘুরাম . শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য । 
বৈষবী _.. শ্রীমতী কুন্মকুষারী। 
দোছিনী শ্রীমতী পান্নায়াদী। 
গুলসানা রাণীমণি। 
পাঙ্গা শ্রীমতী হরিসুন্্রী (ব্ল্যাকী)। ইত্যাদি 
সঙ্গীত-শিক্ষক শরধুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী ও 

শশীভূষণ বিশ্বাস 
বৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রন্্র বন্ধ । 

জম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সতনামী-সম্প্রদায়ের বিশ্োহ অবলম্গনে এই 
এঁতিহাসিক নাটকখানি রচিত হয়। (1) [6 2057%045 722765 ০0 86 1৮6 
5৮42. 24. 21150 8, 008৯ (2) 815251526৮5 08 0055, মু, ছে, 
চং. মূ.) 8100 960618১ (3) 9০096৮5 17£5019 ০1 10829%, (4) 02108279212, 

(5) চ1010125601065 12850190717) (6) 40891097259 (09000) 
গ্রন্থসমূহ হইতে ইহার উপাদান সংগৃহীত। ভগবানকে 'নংনাম' বথিম্না ভাকায় এই 
সম্রদায় সংনামী বলিয়। অভিহিত হইত। বৈষ্ণবী নামী জনৈকা রাজগুত-রমণী _হিশ্ু 
“জোয়ান অফ, আর্ক -এই বিজ্রোহের নেত্রী ছিলেন। ইহাদের শৌর্ধ্য-বীধ্যে 
উপযু্ণপরি মোগল বাহিনী পরাজিত হওয়া সম্াট স্বয়ং রণস্থলে আগমনপূর্্বক 
স্থকৌশলে বিপক্ষদল দমিত করেন। আদিরস ইহার প্রধান আশ্রয় এবং প্রধানতঃ 
বীররস ইহার অঙ্গীভূত | 

গিরিশচন্দ্র এই নাটকে দেখাইয়াছেন যে ন্থায়-অন্যায়, পপ-পুণ্য-নিব্বিচারে দয়া, 
মানা, প্রেম» মমতা -এমনকি মুক্তিকামনা-শুন্ত হুইয়া লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইতে না- 
পারিলে উচ্চদক্ষল্ল সিদ্ধ হয়না । আরও প্রতিপন্ধ করিয়াছেন যে বিশ্বাস অসাধ্য- 
সাধনে সমর্থ এবং রমণীর মোহিনীশক্তি অমোঘ । 

এই নাটকের নায়ক-চরিত্রন্ট্টির বিশেষত্ব এই যে, কবি যে সকল উচ্চগ্ণে 

নায়ককে ভূষিত করিয়াছেন, সেই সকল উচ্ছন্বদ্বৃত্তিই রণেন্ত্রের সর্বনাশের কারণ 
হইয়াছে । নায়িকা গুলসানা! চরিত্রে প্রেম ও প্রতিহিংসা! এই ছুই বিপরীত ভাবের 
অস্ভুত হন প্রদপিত হইয়াছে। গুলদান! গিরিশচন্দ্র একটা অপূর্ব হৃষ্টি। নাটকের 
অন্তান্ত চিজ্রের মধ্যে প্রধান বৈষঃবী, ফকিররাষ, চরণদাস ও আওরঙ্গজেব । 

ফকিররাম এবং চরণদাস উভয়েই সংনামী সিদ্ক-পুরুষ | ফকিররাম দেশকে মোগল- 
শৃঙ্থল হইতে মুক্ত করিবার স্বপ্ে চির-বিভোর - সম্ভবতঃ এইজন্তই তিনি পরিব্রাজক । 
চরণদাস তাহার শিল্ত, দান্ত-ভক্তি-সিদ্ধ, গুরুগত প্রাণ। চরণদাসের কর্ধাশ্রয দেশের 
অন্ত নয়- গুরুর জন্ত। কিন্ত গিরিশচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব আওরঙগজেবের চিত্ত 
অঙ্কনে। ভারত-সম্রাট সদান্তর্ক, লাবধান-নাবহিত। শুভ অবসর তিনি কখনও 
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পরিত্যাগ করেন না। কাল-কর্শক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার লঙ্গে-সছ্গেই তিনি যেন তাহাক্স 
কেশাগ্র ধরিয়া খ্বীয় কাব্য লাধন করাইয়া লন। কেহই লমাটের বিশ্বাসভাঁজন নহে - 
কিন্ত আপনার উপর ' তাহার প্রতৃত' বিশ্বাস। বাদঙা অপেক্ষা আপনাকে অধিক" 
বিচক্ষণ ব! জ্ঞানী মনে কর] তীহার কাছে অপরাধ । সম্রাটের উদ্তিতে আড়ম্বর নাই, 
কপটতা নাই, বাছল্য নাই। গিরিশচজ্জ সে সকল রাজকীয় গুণে ভায়ত-সমাটকে - 
কেবল ভারত-সম্ত্রাটকে কেন - প্রধান-প্রধান মোগল নেতাগপকে ভূষিত করিয়াছেন 
তাহ! হিন্বুর আদর্শস্থানীয় - অস্গকরণযোগ্য, এ কথ! গ্রন্থকায় ভূমিকাতেই পুনঃ-পুনঃ 
ইঞ্জিত করিয়াছেন । 

কিন্ত অতি অশুভক্ষণে গিরিশচন্্র 'সৎনাম” নাটক রচনা করিয়াছিলেন। এই 
নাটকখানি হিন্দু-মুসলমান হম্ঘ-বিষয়ক, স্থৃতরাং পরম্পর-বিবদমান বিরোধী সম্প্রদায়ের 
পরস্পরের প্রতি: কটুক্তি-্রয়োগ নাটকে অপরিহাধ্য । গিরিশচন্দ্র 'সৎনাম' গ্রন্থের 
ভূমিকায় এ কথ৷ দৃষ্টান্তসহ উল্লেখ করিলেও মুসলমান-সম্প্রদায় বিশেষরূপ চঞ্চল হইয়া 
উঠেন। সে সময়ের মুসলমান সংবাদপত্রসমূহেও অগ্রিতে ফুৎকারের ম্যায় এতদ্-সম্ঘষে 
তীব্র আলোচনা হইতে থাকে । যাহাই হউক একদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের দারুণ 
চাঞ্চল্য, অন্যদিকে হিন্দুজাতির পরাজয়ে সাধারণ দর্শকগণও সেরূপ প্রসন্ন নহে, এই 
উভয় কারণ মিলিত হইয়া 'সৎনাম' অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। থিয়েটারের- 
ক্তৃপক্ষগণ চতুর্থ রজনীতে (৮ই জ্যেষ্ঠ) উত্তেজিত মুসলমানগণের জনতা দর্শনে 
তাহাদের প্রীতির নিমিত্ত 'নৎনামে'র অভিনয় বন্ধ করিয় দিয়! তৎ-পরিবর্তে ভ্রমর" ও 
“দোললীলা”র অভিনয় ঘোষণ। করেন। 

ইহার কিছুকাল পরে ৬বিহারীলাল দত্তের 'ন্যাসান্তাল থিয়েটারে” (রয়েল বেঙ্গল 
রঙ্গমঞ্জে) 'ভারত-গৌরব' নাম দিয় নুপ্রসিদ্ধ নট-নাট্যকার শ্রীযুক্ত চুণীলাল দ্বেব কয়েক 
রাহি 'সৎনাম' নাটক অভিনয় করেন। চুণীলালবাবু রণেন্দ্রের এবং স্থবিখ্যাতা অভিনেঞ্জী 
তিনকড়ি দাসী বৈষ্ণবীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। “সংনামে?র ইহাই শেফ 
অভিনয় । 
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ব্লিচত্বারিংশ পরিচ্ছোদ 

সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে গিরিশচন্দ্র 

'ক্লামিক থিয়েটারের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা _ 'রজাল্য়' নামক সাপ্তাহিক 
বাদপঞ্র প্রচার। ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহে থিয়েটারে অভিনীত, 

নাটকাভিনয়ের মধ্যে-মধ্যে সমালোচন! বাহির হইলেও নকল সংবাদপত্রের সম্পাদকই 
যে সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার গ্রভৃতির ন্যায় নাট্যকলার উন্নতিকল্পে অতি যত্তবের 
সহিত দোষ-গুণ উভয়ই দেখাইয়া! দিতেন তাহা! নহে। অভিনয়-মাধুরধ্য বিকাশের নিমিত্ত 
অভিনেতৃগণকে কিরপ কঠোর সাধন! করিতে হয়, তাহার মর্ম-গ্রহণে সকলেই যে; 
মনোযোগী হইতেন বা তৎ্সস্বন্ধে বিশেষ পারদরঁ ছিলেন তাহাও ঠিক বল! যায় না । 
এ নিমিত্ত সময়়ে-সময়ে নাটক -বিশেষতঃ নাটকের অভিনয়ে যথাযথ সমালোচনার, 
পরিবর্তে অযথা স্বতি বা অযথা নিন্দা! প্রচারিত হইত; কখনও-কখনও-বা ব্যক্তিগত. 
বিদ্বেষের বিষও সমালোচনায় ফুটিয়া উঠিত। এইসময়ে ছুইখানি বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের. 
সম্পাদক থিয়েটারওয়ালাদের গালি দিবার জস্তই যেন উঠিয়া-পড়িয়] লাগিয়াছিল। 

রঙ্গালয়ের দর্শকগণ-মধ্যে অনেকেই সংবাদপত্র পাঠ করিয়! থাকেন, এইবূপ এক- 
পক্ষের কথা শুনিয়। নাট্যাভিনয় সন্বন্ধে তাহাদের একট] বিকৃত ধারণা জন্গিত, কারণ 
অপরপক্ষের কোন কথাই শুনিবার তাহাদের স্থযোগ ছিল ন|। এই অভাব দূর করিবার 
মানসে এবং তৎ-সঙ্গে নাট্যকলা সংক্রান্ত গ্রবন্ধার্দি প্রকাশে সাধারণকে নাট্যকলা- 
রসাম্বাদনে প্রস্তত করিবার নিমিত্ত অমরবাবু একখানি সাধাহিকপত্র গ্রচারার্থ 
গিরিশচন্দ্রের পরামর্শ গ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্র এরূপ একখানি সংবাদপত্রের অভাব 
বছদিন হইতেই অন্গুভব করিতেন। তীহার. সপ্পর্ণ উৎসাহ পাইয়া এবং তাহার 
পৃষ্ঠপোষকতায় অমরবাবু স্বর কার্ধ্যক্ষেঅ অবতীর্দ হইলেন। 

'রঙ্গালয়, সাপ্তাহিকপত্র 

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জম্পাদকতায় ১৩৬৭ সাল, ১৭ 

ফান্তন, শুক্রবার হইতে 'রঙ্গালয়' নামক সচিঅ সাধাহিক সংবাদপত্র বাহির হইতে, 
থাকে । প্রথম সংখ্যাতেই গিরিশচন্জের “আত্মকথা”, “রঙ্গালয়”,'“ইংরাজ রাজত্বে বাঙ্গালী" 
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“ও পনটেয় আবেদন" শীর্ষক চারিটা প্রবন্ধ এবং “সেয়ান ঠকুলে বাপকে বলে না” নামক 
একটা গল্প বাহির হয়। যে পধ্যন্ত ন! রঙ্গালয় হুপ্রতিঠিত হইয়াছিল, গিরিশচন্্র প্রত্যেক 
সপ্তাহেই তাহাতে নিয়মিত লিখিতেন। বঙ্গালয়ের প্রথম সংখ্যায় সুচনাত্বরপ 
গিক্মিশচন্ত্রের যে “আত্মকথা” শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, আমর! নিয়ে তাহা 
উদ্ধত করিলাম। ইহা পাঠ করিলেই 'রঙ্গ[লয়' প্রকাশে গিরিশচন্দ্র মনোভাব 
প1ঠকবর্গের উপলব্ধি হইবে । 

“অনেক দংবাদপত্রেই প্রায় রঙ্গালয়ের বিষয় কিছু না কিহ্ থাকে, ইহাতে প্রকাশ 
পায় যে, র্ধালয়ের কথা অনেকে জানিতে চান, তবে আপনার কথা আপনি যেমন বলা 

যায়, অপরের দ্বার সেরপ হয় না। আপনার কথা আপনারা যতদূর পরি বলিব, এই 
নিমিতই 'রঙ্গালয়ে'র আয়োজন । আমাদের সহিত সম্বন্ধ নাই, এরূপ ব্যক্তি বা বস্ত 
হইতে পারে না। কারণ, রঙ্গালয় জগতের একটা ক্ষু্ু অনুরূপ । সথতরাং সমস্ত বিষয়ই 
রঙ্গালয়ের ত্যন্তে উল্লিখিত হইবে । তবে আমাদের অন্তর যেরূপ আলোকিত ও সে 
আলোকে সে বস্ত যেরূপ দেখিব, মেইরূপ বর্ণনা করিব। এক বস্ত ছইজনে ছুইভাবে 
দেখেন সন্দেহ নাই। কেরানী, অফিসের সময় বৃষ্টি হইলে, বিধাতাকে নিন্দ। করেন, 
কিন্ত ককের আনন্দের সীমা থাকে না। কেহ বা রজালয় উৎসন্ধ না যাওয়াতে ক্ষুপ্ন, 
কেহ ৷ সম্পূর্ণ উৎসাহপ্রদান করেন। অত্যাচারী ধনীর বিচারপতি ঘুষ খাইলে ভাল 
হয়, কিন্ত দরিজ্রের তাহাতে সর্বনাশ ৷ রাজ্যশামন না থাকিলে চোরের ভাল, গৃহস্থের 
অমঙ্গল। এইরূপ সমন্ত বিষয়েই মতাস্তর। আমাদের সহিতও অনেকের মতান্তর 
হইবার সম্ভাবনা । 

“আমাদের মতে স্বদেশ ধনধান্যে পূর্ণ হউক, সকলে নীরোগ হউন, ঘরে-ঘরে 
আনন্দকাধ্য উপস্থিত হউক, আমর1 পরমন্থখে কালাতিপাত করিতে পারিব। দেশে 

সঙ্গীতশিল্পের উন্নতি হউক, স্থযোগ্য নাটককার জন্মগ্রহণ করুন, অরসিক ঘ্বণিত হউন, 

সুরলিকের সম্মান হউক, আমাদের বিশেষ মঙ্গল। রাজপুক্রষের! সুখে থাকুন, নটে 
উৎসাধপ্রদান করুন, আমর পরম আনন্দে থাকিব। হিংল্রক, নিন্দক, কুৎসিত-আচারাী 

ব্যক্তি জগতে না থাকে, ষে বস্ত যেক্ূপ- তাহার নেরূপ আদর হয়, জগতে মার্জনা শীল 

ব্যক্তি অধিক হন, সন্াস্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি আনন্দময় হন, আমর! শিল্পী, আমাদের পরম্ 
মঙ্গল। বাণিজ্য-বিস্তার এবং বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা নানাবিধ আবিষ্কারে রজাগয় 

সজ্জিত হছউক-- আমাদের পরম আনন্দ । 

“বল! হইল, ঘে সমস্ত বিষয়ের সহিত আমানের সত্বন্ধ, সমত্ত বিষয়েরই চ্5| “রগা- 

লয়ে হইবে । আত্মরক্ষা পরমধর্শ। আমর! আত্মরক্ষার সর্ববন। চেষ্টা করিব। কুৎসিত- 

প্রকৃতি ব্যক্তিমাজেই রঙ্গালয়ের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। মিব্যা অপবাদ রঙ্গালম়ের 
প্রতি অর্পণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন, যে কথ! বলিলে লোকে রঙ্ষালয়কে দ্বণ। 
করিবেন, মন্দ কল্পনা-প্রভাবে মেই কথাই স্থঙি করেন। আমরাও “রগালয়' হইতে 
তাহাদের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিব। 

“সদয় ব্যক্িমাহ্রেই আমাদের সর্বদা স্েছ কয়েন -কাশীর্বাছ করেন -"উপঘেশ- 
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প্রদান করেন, - আময়াও তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ কৃতজ, উহাদের আদীর্বাধ ও উপদেশ 
আদরে মন্তকে ধারণ করি । যে সহল ব্যক্তি রঙ্গালযের প্রতিপালনের নিমিত অগকম্প! 
প্রদর্শনে রগালয়ে পদার্পণ করেন, তাহাদের আমর! লেবক ! বখানাধ্য তাহাদের প্রীতি- 
সাধনে আমর! চিন্নযত্ববান্। 

“্ধাহার্দের উৎসাহে, যত্বে ও আঁয়াপে বঙ্গবাসী রঙ্গাল় প্রধম দেখিয়াছিল, রাজপদে 
ও উচ্চপদে প্রতিষিত ছুইয়াও ধাছার। অভিনয্ন শিক্ষ! দিয়াছিলেন, নব বঙ্গভাষার পুষ্ট 
সাধনে নাটক পুষ্ট করিয়াছিলেন, ধাহার! আমাদের পব প্রদর্শক ও গুরু, গুরু ক্ষিণা ম্বব্ূপ 
আমর] তাহাদের পদে প্রণাম করি।* আমাদের দৃষ্টিতে তাহার! দেবস্থানীয় ও পরম 
পূজ্য। আমরা তাহাদের দাসাহ্থদান। তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ স্বর্গসত হই়্াও 
আমাদের প্রতি কপাদৃষ্ট করেন-এই আমাদের ধারণা, সর্বদাই তাহাদের স্বতি 
আমাদের ধারণ সর্ববদ/ই তাহাদের স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগন্ধক থাকিবে। 

“রাঙ্গার প্রতি আমাদের পরম শ্রন্ধ!। বাল্য রঙ্গালয় সকল দেশেই হতাঘৃত হইব 
খাকে -আমাদেরও সেই ছুর্ভাগয, কিন্তু নিরপেক্ষ রাজার প্রভাবে আমাদের প্রতি 
বিদ্বেধগ্রকাশে কেহই সম্পূর্ণ সাহসী হন না। রাজদ্বারে আমাদের ব্যবসা ব্যবসা 
বলিয়! গণ্য _ জঘন্ত ব্যবল! নঘ্ন_ অনেক রাজপুরুষ আমাদের উৎসাহ-প্রণানার্থ আয়া 
স্বীকারে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হন, ও মিষ্ট সম্ভ।ষণে আমাদের হৃদয় উন্নত করেন। কুতজ্ঞতা- 
লহকারে ঘর্দি কখনও কোন উপহার দিই, তাহ। যত্বে গ্রহণ করিয়া! আমাদের সন্মানিত 
করেন। রাজপ্রতিনিধি কপায় আমাদ্দের তব্বাবধারণ করিয়া থাকেন। রাজার গুণে 
আমর] সম্পূর্ণ রাজভক্ত । 

“সাধুর প্রতি আমাদের অচল! ভক্তি। সাধু-সক্যাসী সদামর্বদ! আমাদের রঙগালয়ে 
উপস্থিত হন। দ্বণিতা অভিনেত্রীকেও পদধূলি দেন, দক্ষতার প্রশংসা করেন, ধর্মপুস্তক 
'অভিনয় দর্শনে আনন্দ করেন -ভাব্দশাপন্ন হন, তাহাদের ভজগণকে আভিনয় দেখিতে 
উপদেশ দেন। কেহ স্বণা করিয়া আমাদের প্রতি কুবচন নিক্ষেপ করিলে, তাহাদের 
বুঝান ও যাহাতে আমাদের ধর্টোঙ্গতি হয়, তাহা সর্বদাই কামনা করেন। আমর! 
তাহাদের চরণে শত-শত প্রণাম করিয়! “রঙ্গালয়' কাধ্যে প্রবৃত হইলাম। 

“আমাদের আত্মকথা সংক্ষেপে বলিলাম । ক্রমে কার্যে আমাদের আরও পরিচয় 
পাইবেন। পরিশেষে বক্তব্য আমর] নিরপেক্ষ, কাহারও তোষামোদ বা কাহারও 

প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিব না। মনে-জানে যাহা! সত্য জানি,-সত্যের দাস হয়! 
তাহ প্রচার করিব। বল। বাহুলা-_ আমর] সাধারণের উৎসাহপ্রার্থী।” 

প্রায় ছুই বংসর "রঙগালয়' প্রকাশিত হইবার পর রঙ্গালয় সংক্রান্ত লোকজন, আমবাব 
ও হিসাবপঞ্ এত বাড়িক্া যাইতে লাগিল, যে থিয়েটার ও একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক 
নংরাদপত্র একলঙ্গে পরিচালনা করা অস্থ্বিধাজনক হইয়া উঠিল। অমরবাবু যদি 

ঞ' মহারাজ! বতীমযোহন ঠাকুর, যাইকেল মবৃসুধন দত, গীদব্ধু হিত্র প্রভৃতিকে লক্ষা করিয় 
লিখিত & - . ' রঃ 
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'রঙজালয়ে র স্বত্ব প্রদান করেন, তাহা হইলে 'রঙ্গালয়-প্রচারের উদ্দে্ বজায় রাখিয়া 
পাটকড়িবাবু হুয়ং কাগজখানি পরিচালন! করেন, এইকপ তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । 
অম্রবাবু খঁদার্ধযগুণে 'রঙ্গালয়ে'র হ্বত্ব ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইগ্পে, পাচকড়িবাবু 
গিক্সিশচন্দ্রকে বলেন, “আজকাল সকল সংবাদপত্রে গ্রাছকবৃদ্ধির নিমিত উপহার গ্রদান-. 
কর। হয়। যগ্ঘপি আপনার কয়েকখানি নাটক আমাকে এক বৎসরের নিমিত্ত উপহার- 
এদানে অনুমতি দেন, তাহা হইলে আপনাদের অনুগ্রহে আমি শ্বাধীনভাবে জীবিকা” 
নির্ববাহে সমর্থ হই।” “রঙ্গালয়ে'র স্থায়িত্ব কামনায় গিরিশচন্দ্র আনন্দের সহিত এক: 
বৎসরেয় নিমিত তাহার “কালাপাহাড়”, “মুকুল-মুগ্তরা” ও *চণ্ড নাটক রঙ্গালয়ের, 
উপহার-নিষিত্ত প্রদান করেন। 

'নাট্যমন্দির' মাসিকপত্র 

ইহার প্রায় দশ বখসর পরে অমরবাবু 'নাট্যমন্দির নামে একখানি মাসিকপঞ্জ 
বাহির করিবার অভিপ্রায় করেন। অমরেন্দ্রনাথ সে সময়ে ষ্টার থিয়েটারে এবং 
গিরিশচঞ্জ “মিনার্ভা”য়। অমরবাবুর উৎসাহ এবং আগ্রছে গিরিশচন্দ্র 'রজগালয়ে'র ন্যায় 
'নাট্যমন্দিরে'রও পৃষ্ঠপোষকতায় সম্মত হইয়াছিলেন। ১৩১৭ সাল, শ্রাবণ মাস হইতে 
'নাট্যমদ্দির' বাহির হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম বর্ষের 'নাট্যমন্দিরে' গল্প, কবিতা! ও, 
প্রবন্ধাদিতে মোট ৬২টী বিষয় ছিল, তাহার তিনভাগের একভাগ গিরিশচন্দ্রের লিখিত । 
দ্বিতীয় বর্ষেও গিরিশচন্দ্রের কয়েকটা প্রবন্ধ বাহির হয়) কিন্ত সেই বৎসরেই তিনি: 
ইহছলোক পরিত্যাগ করেন। আমর] এই মামিকপত্রিকায় গিরিশচন্রের লিখিত “নাট্য- 
মন্দির” শীষক প্রথম প্রস্তাবনা-প্রবন্ধটা নিম্ে উদ্ধীাত-করিলাম। পাঠক দেখিবেন, 
আজিকালিকার সাধারণ রঙ্জালয়ের বিরোধী সমালোচকগণ যেভাবে সমালোচন। করিয়া 
থাকেন, তখনও অর্থাৎ ১৭ বৎসর পুর্বে সেই একই ভাবের মমালোচন। চলিত। বর্তমান, 

সমালোচকদিগের নৃতনত্ব কিছুই নাই। গ্ররস্তাবনা-গ্রবন্ধ : 
"্পরিত্রাজকমাজেই বিদেশে যাইয়া তথাকার লোকের আচার-ব্যবহার -- বীতি- 

নীতি-আধিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিবা'র ইচ্ছা করেন, তাহার সহজ 
উপায়-নাট্যমন্দির দর্শন । তথায় দেখিতে পান, শিল্পীর! কিরূপ উন্নত, কবি কিরূপ 
ভাবাপন্ধ এবং দর্শকবুন্দও কি রসে আকু্ট। মানবের প্রধান পরীক্ষা তাহার রুচি। 
সে রুচির পরিচয় নাট্যমন্দিরে সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হন। অতি উচ্চ হইতে নিয়স্তরের মনুত্ত 
পধ্যস্ত এককালীন দেখিতে পান; এবং জাতীয় রুচির সাংসারিক অবস্থায় কিরূপ 
পরিমাণে প্রভেদ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারেন। লময় কি মৃর্তিতে মারব-হদয়ের 
সহিত ক্রীড়া করিয়া চলিতেছে, সে মু পৃথিবীব্যাপী বা সে দেশীয়, তাহ! বুঝিতে 

পারা যায়। মানব কাঠিন্ত ধারণ করিয়া, কাধ্য সংঘর্ষণে প্রবৃত্ত হয় । কিন্তকাধ্যান্তে সে. 
কঠিন আবরণ পরিত্যাগ করিতে প্রায় সকলেই ব্যন্ত। মুকুটধারী হইতে পরমভীরী, 
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শার্ধযস্ত কাব্যের বিরাম প্রার্থনা করি! থাকে । যাহাদের দৈনিক অয়ের জন্ত কঠোর 
পরিশষে দিবা অতিবাহিত হইয়াছে, তাহারাও বিরাষদাযিনী নিজ্রার আবাহন উপেক্ষা 
করিয়া, কথক্চিৎ সময় কিঞিৎ আনন্দে কাঁটাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে । শ্রমজীবী 
ব্যক্তির সহিত একত্রে বষিয়া, নাচ-গান, হান্ত-পরিহাসে নিত্রার পূর্ববকাল অতিবাহিত 
করে ॥ কার্ধাক্লান্ত মানবের আনন্দ-প্রদানের জন্ত নাট্যমন্দির সি হয়) এবং তথায় 
ছোট-বড় সকলেই আনন্দ করিতে যান। 

“কিন্ত নাট্যমন্দির কলাবিভ্ভাবিশারদের কার্ধ্যস্থল। কেবল আনন্দ-দানে তাহার 
ভৃথ্চি নে। তাহার আজীবন উদ্ভধম, কিরূুপে আনন্দম্রোত মানব-হদয় স্পর্শ করিয়া, 
মানবের উন্নতিনাধন করিতে পারে। গানভীর্ধ্য ও মাধুর্ধ্যপূর্ণ দৃষ্তসকল অঙ্কিত করিয়াঃ 
দর্শকের চক্ষের সম্মুখে ধরে। দর্শক তুষারাবৃত হিমান্তি শিখরের চিত্র দর্শনে 
মহাঘেবের ধ্যানভূমির আভাস পান। কোকিল-কৃজিত পুশ্পিত-কুঞ্ধবনে রাধারুষের 
লীলাভূমি অনুভব করিতে পারেন। মহাকালের মুকুর-্বরপ বিশাল সমৃত্র-অক্ষিত 
চিত্ঞপট দর্শন করিয়া, অনস্তের আভাসপ্রাণ্থে স্তভিত হন। বাহ্ চাক্চিক্য-মপ্ডিত 
পাপের ছবি দেখিয়া! তাহার মনে পাপের প্রতি শ্বপার উদ্রেক হয়। আত্মত্যাসী 
ম্হাপুরুষের বিশ্বপ্রেমে প্রেমের আভাস পান। উদঘাটিত মানব-হাদয়ে রিপুর হন্ 
দেখেন, এবং তাহার হৃদয় হইতে যে সে সকল রিপু বর্জনীয়, তাহাও বুঝিয়া যান। 
অন্তু-স্থলম্পর্শী তানলহরীর সরস সলিলে হাদপন্ম গক্ফুটিত হুইয়। বিমল অশ্রজল শ্রোতার 
চক্ষে জানে। ্ষুত্র কাপট্যের ক্রিয়াকলাপ নিজ চতুরতা-প্রভাবে বিফল হইয়া, কিরূপ 
হান্তাম্পদ হয় -.তাহাও দেখিতে পান। নবরসে আপধ্নুত হুইয়! দর্শক তাহার স্থখ- 
স্বপ্নে যামিনী যাপন করেন। 

“বহদেশে সেই আনন-প্রদায়িণী নাটযমন্দির হইয়াছে। এ নাট্যমন্দিরের যে 
অনেক ক্রটী রহিয়াছে, এবং উন্নতির যে.অনেক অপেক্ষা, তাহ! মন্দির-অধ্যক্ষের। 
ক্বীকার করেন। কিন্তু তাহাদের প্রাণপণ উত্তম ও আজীবনের আকিঞ্চন, নিন্দার 
বিষদস্ত হইতে পরিআাণ পায় না। নিন্দুকের কি আশ্চর্য্য শক্তি! তাহারা একক্প 
সর্বজ্ঞ! সমুদ্রের গর্জন না শুনিয়াও- ফরাসীদেশের নাট্যমন্দির কিরূপে চলিতেছে, 
তাহা তাহারা! জানেন; এবং আমাদের দেশের নাট্যমন্দির যে ফরাসীদেশের নাট্য- 
মন্দির নয়, তজ্জন্ত খ্বুণা করেন। গৃহে বসিয়া বিলাতের "ভরি লেন' থিয়েটারও 
দেখিয়াছেন, মার হেন্রি আরভিংকে তথায় আনাইয়া» তাহার অভিনয়ও শুনিয়াছেন, 
সুতরাং কথায়-কথায় বিলাতের নাট্যমন্দিরের সহিত আমাদের নাট্যমন্দিরের তুলন! 
করিয়া ঘৃণা গ্রকাশ করেন। আমাদের দৃশ্ত-পট সেরূপ নয়, আমাদের সাজ-সরঞাম 
সেক্ঈপ নয়, অভিনয় সেরূপ নয়, এই নিমিত্ত নাসিক উত্তোলন করিয়া থাকেন। কিন্তু 
দেখ! যায় যে এক্সপ নাসিক! উত্তোলকের বাক্যঙ্ছটা ব্যতীত -ফরাসী, ইংলগু বা 
'মেরিকার কিছুই নাই। তাঁহার প্রাসাদ তুলনায় কুটারও নয়, তাহার পরিচ্ছদ 
প্রতিদিন তুলন] .করিয়াই ফেরিতে পারেন, পরিচ্ছন্প অবস্থায় থাকিলে থাকিতে 
পারিতেন, তাহারও চেষ্টা! দেখা যাক্কন| । গুজাকক্াকে যেরপ যত্বে এ সকল প্রদেশে 
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শিক্ষাপ্রদান করা হয়, ভাহারও ত কোনও আভাষ পাওয়া যায় 'না। এই কল 
ব্যজিরা হর্দি কেবল নামিকা উত্তোলন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের 
বক্তব্য কিছু ছিল না। কপির লা্কুলের স্তায় তাহার নাগিক তিনি যতদূর উত্তোলন 
করিতে পারেন করুন, তাহাতে আমাদের আপতি নাই। বিদ্ত তাহাদের বিষ 
উদশীরণ বছ'অনিষ্টগাধক। আমরা অপক্ষপাতী সমালোচকের পদধূলি গ্রহণ কণ্ধি? 
কিন্তু ওরূপ সমালোচকের অনিঃকর কার্ধো বড়ই ছুঃখিত| তাহাদের কলুষ-বাকে? 
অপরের মন কলুষিত করিতে পারেন, সেই নিমিত্ত এই মাসিক 'নাটামন্দির' সাধারণকে 
উপহার দিবার জন্ত আমরা যত্ব করিতেছি। নাট্যমন্দিবের শ্বূপ অবস্থা, কুটার্ 
হইতে অট্রথলিকা পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিতে আমর! উৎস্থক। 'নাট/মন্িরে'র সভ্ভে 
সাধারণ রঙ্গালয়ের অবস্থা পুন্থানুপুনবপে ব্িত থাকিবে। নকল সম্পরনায়ের মুখপাত্র 
স্বরূপ সংবাদপত্র আছে, কিন্ত রঙ্গালয়ের কিছুই নাই। টিকিট না পাইয়া বিরক্ত 
হুইয়। যাহ! লেখেন, তাহা শুনিতে হয়। কিন্ত অনেকদিন শুনিয়া আগিতেছি, আর 
শুনিতে ইচ্ছুক নহি। আমরা আপনাঁরদের আপনি সমালোচক 'নাটামন্দির প্রকাশিত 
করিব। কতদুর কৃতকাধ্য হইতে পারিব, তাহা সাধারণের উৎনাহের উপর নির্ভর 
করে। আমরা ঘারে-্ারে সেই উৎসাহের প্রার্থী ।” 

আমর] যতদূর জানিতে পারিয়াছি, নিরিশচন্দের রচিত কতকগুলি কবিতা এবং 
"হাব" নামক একটী গল্প গ্রথমে 'নলিনী' নামক মাসিকপত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে 
কুসমষালায় তীহার চন্দ্রা নামক উপন্তাপ এবং গগ্ভপ্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে। 
তাহার পর 'জন্মভূমি', উদ্বোধন, “রঙ্গালয়', “নাট্যমন্বির” “সাহিত্য প্রভৃতি বহু 

পত্জিকায় তাহার কবিতা, উপন্তাম, গল্প ও নানাজাতীয় প্রবন্ধ বাহির হয়। “প্রতিধ্বনি” 
নামক গ্রন্থে গিরিশচন্্র-বিরচি ত যাবতীয় কবিতা সংগৃহীত হুইয়! প্রকাশিত হ্ইয়াছে। 
*চন্ত্রা' উপন্তাসথানিও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্ত তাহার গল্প ও 
প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া এ পর্যন্ত পুত্তকাকারে বাহির হয় নাই,- গিরিশ গ্রন্থাবলীতে 
বিশৃঙ্ঘলভাবে কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। আমর! কবিতাগুলি বাধ দিয়া 
যে নকল পত্রে তাহার অন্তান্ত উপন্যাস, গল্প ও প্রবন্ধ প্রথম প্রকাশিত হয়, ভাহাক্ক 
একটা তালিকা! নিয়ে গ্রকাশিত করিলাম ।-- 

* এই "ত্র? উপন্তামে পাগলিনীর চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পগিরিরশতজ্র এই চিত্রে ফে 
মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ অসামান্য কৃতিত্বের সহিত বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা! উপভাস- 
সাহিত্যে বিরল। এই রমনী গ্গায় সম্তান বিসর্জন দিয়! পাগল হইয়াছিল। পাগপিনী সন্তানকে 
পালন করিতে পারিল ন। ঘটে, কিন্ত ভাহার কলধায় শিশু দিন-দিন বন্ধিভ হইতে লাগিল, অবিকল 
ভাহায স্বাডাবিক আকৃতির অনুরূপ । ৮৯৮ বি 
চিত্র দেখিয়াই ভৎকণাৎ আপনার পু বলিয়া চিগিতে পািল। 
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উপন্যাস 

রিটন হে - সৌরভ" মাসিকপঞজজে কিয়দংশ, পরে উদ্বোধনে, প্রথম 

হইতে প্রস্কাশিত হয় ( “উদ্বোধন”, ১ম বর্ষ, ১৩*৫-০৬ সাল) 
“লীলা” -- ('নাট্যমন্দির+ ১ম বর্ষ, ১৩১৭-১৮ ) 

গল্প 

“হাবা”- ('নলিনী”, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১২৮৭ সাল )' 
“নবধন্ধ বা নক্সা” (১)- এনিনাল? ১২৯১) 
"ন'সে বা নক্সা” (২)-(এ) 
"বাচের বাজী” _ ('জন্মভূমি', ১ম খণ্ড, জ্যেষ্ঠ ১২৯৮) 
'বাজাল*_ (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৫ই জ্যেষ্ঠ ১৩০৬) 
*“গোবরা”-- ( এ, ১লা আধা, রঃ 
*বড় বউ”-_ (এ, ১৫ই কাত্তিক, এ) যারা 
“ভৃতির বিয়ে সেয়ান ঠকুলে বাপকে বলে লা”-_ (“রঙ্গালয়', ১ম বর্ষ, ১৭ই 

ন ১৩০৭) 

ক নন্দন কানন” ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড) 

"কর্নার মাঠে” _( প্রয়াস” ৩য় বর্ষ, ১৩৮ 
“পূজার তত্ব*_ (“বস্থমতী”, আশ্বিন, পূজার মাত ) 
র্ ত”--(“উদ্বোধন', ১ম বর্ষ, আষাঢ় ১৩১৫ 

রে ওঁষধ বা ধর্মদান'” _ ( 'জন্মভূমি', ১৭শ বর্ষ, বৈশাখ ১৩১৬) 
*পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত* _ ( "উদ্বোধন, ১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩১৬) 
“সাধের বউ”-- ('নাট্যমন্দির” ২য় বর্ষ, ভাজ ১৩১৮) 

ধন্ম-প্রবন্ধ 

"ঈশ-জান” _( কমুমমালা”, ১২৯১ সাল ) 
“সাধন-গুরু*-- ( “সৌরভ, ভাত্র ১৩০২) 

পক” _ ( উদ্বোধন”, ১ম বর্ষ, মাঘ ও ফান্ধন ১৩০৫) 

পাও বটে-- তাও বটে কে “তত্বমঞ্জরী', €ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩০৮ ) 

প্ধর্ম সংস্থাপক ও ধন্মযাজক”-- ('রজালয়', ১৩ই বৈশাখ ১৩০৮) 
৬। স্ধন্থ-- (উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ, ১৫ই মাঘ, ১৩৮) 
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"গুরুর প্রয়োজন” (“উদ্বোধন', 5র্থ বর্ষ, ১৬ই ভাঙে ১৩০৯) 
"প্রলাপ না সতা ?"-( এ, ৫ম বর্ষ, ১ল! অগ্রহায়ণ ১৩১০ ) 
"নিশ্চেষ্ট অবস্থা” -( এ, ৬ বর্ষ, ১লা মাঘ ১২১) | 
প্রীরামরু্ ও বিবেকানন্দ" :( এ, ৭ম বর্ষ, ১৫ই মাঘ ১৩১১) 
"্রামদাদা”-_-( “তত্বমঞ্জরী', ৯ম সংখ্যা, ১৩১১) 
প্যামী বিবেকানন্দ বা শ্রীইরামকধ্ধদেবের সহিত ম্বামী বিবেকানন্দের 
সম্বন্ধ" _( “ততব্বমঞ্জরী', ৮ম বর্ষ, ফাস্তন ১৩১১) 
"পরমহংসদেবের শিত্য-ন্সেহ”*-_-( "উদ্বোধন? ৭ম বর্ষ, ১ল! ৫বশাখ ১৩১২ ) 
"বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ”-_ ( এ, »ম বর্ষ, ১লা মাঘ ১৩১৩) 
“প্রুব তারা”- (এ, ১ম বর্ষ, জ্যেষ্ঠ ১৩১৫) 
“শাস্তি” - (এ, ১০ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৫) 
"গৌড়ীয় বৈধব ধর্ম” -( এ, ১১শ বর্ষ, কো্ঠ ১৩১৬) 
"ভগবান শ্রীরামকৃষ্ষদেব” -- (জন্মভূমি, ১৭শ বর্ষ, আধাঢ় ১৩১৬) 
"থ্বামী বিবেকানন্দের সাধন-ফল” -. ( 'উদ্বোধন', ১৩শ বর্ধ, বৈশাখ ১৩১৬) 

নাট্য-প্রবন্ধ 

"পুরুষ অংশে নারী অভিনেআ”-('রঙ্গালয়', ২র! ঠ5ত্র ১৩*৭ সাল ) 
"অভিনেত্রী সমালোচনা”-- ('রজালয়', »ই ঠ5ত্র ১৩০৮) 
“বর্তমান রঙ্গতৃমি"-( এ, ২৬শে পৌষ ১৩৮) 
"পৌরাণিক নাটক”-( এ, ১ম বর্ষ, ১৩০৮ ) 
“অভিনয় ও অভিনেতা”--(“অচ্চন।”, ৬ বর্ষ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভান্্র 
১৩১৫ । পরিবদ্ধিত অংশ “নাট্যমন্ৰির” ১ম বর্ষ, জ্যোষ্ট ১৩১৮) 
প্রজ(লয়ে নেপেন” -( বঙ্গ-নাট্যশালাম্ন নৃত্যাশক্ষ/ ও তাহার ক্রমবিকাশ। 
৯ই এপ্রিল ১৯০৯ খ্ী, ১৩১৬ লাল, “মিনার্ভা [থয়েটার' হইতে স্বতন্ত্র পুন্তিক! 
প্রকাশিত ) 
“নাট্যমন্দির” -( "নাট্যমন্দির', ১ম বর্ষ, শ্রাবণ ১৩১৭) 
“নাট্যকার”- (এ) 
“নটের আবেদন" _ (এ, ভান্ত এ) 
"কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় ?-(&) 
“রঙ্জালয়* _-( এ, আশ্বিন এ) 
“বহরপী বিস্তা"-- (এ, পৌষ এ) 
“কাব্য ও দৃষ্ত"--( এ) 
নৃত্যকলা”--( এ, ২য় বর, মাঘ ১৩১৮) ৰ 

চে মু 
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অর্দেন্দুশেধর মুস্তকী* (নটের জীবন ও নাট্যলীল1)--১৩১৫ সাল, 
এ “মিনার্তা খিয়েটার' হইতে শ্রীযুক্ত মনোঘোহন পাড়ে কর্তৃক 
প্রকাশিত। 

শোক-গ্রবন্ধ টির 
“গ্ব্গীয় মহেক্জলাল বহু” - ( "রঙ্জালয়', ২র! চৈত্র ১৩০ 
উপ শিস চট্টোপাধ্যায়” - (এ, ১৩ই বৈশাখ ১৩০৮) 

"স্বগায় অঘোরনাথ পাঠক” - (এ, ৩০শে জ্যেষ্ঠ ১৩১১) 
“্বর্গায় লক্ত্ীনারায়ণ দত্ত" _( “উদ্বোধন”, ৭ম বর্ষ, ১লা শ্রাবণ ১৩১২) 
"কবিবর হ্বর্গীয় নবীনচন্ত্র সেন" - (“সাহিত)” সা ১৩১৫) 
“ন্বীনচচ্ছ্” _ ( “সাহিত্য” ফান্তন ১৩১৫) 
“নাট্য শিল্পী ধ্মদাস”- ('নাট্যমন্দির' ১ম বর্ষ, ভাজ ১৩১৭) 
“শ্বগায় অমৃতলাল মিত্র" -('নাচঘর', ১ম বর্ষ, ১৩৩১) 

সামাজিক প্রবন্ধ 
“সমাজ সংস্কার”-- ( *জন্মভূমি+, ১৮শ বর্ধ, আশ্বিন ১৩১৭ লাল) 

“্ত্রী-শিক্ষা"--('নাট্যমন্দির”, ২য় বর্ষ, আাবণ ১৩১৮) 

বিজ্ঞান প্রবন্ধ 
“বিজ্ঞান ও কল্পনা” - (“কুহ্থমমাল।” ১২৯১ সাল) 
গ্রহফল” (এ ) 

বিবিধ গ্রবদ্ধ 
“ভারতবর্ষের পথ” _-( “কুস্থযমালা', ১২৯১ সাল) 

“দীননাথ”-( এ) 
“ফুলের হার”-( এ) 
“পাখি, পা এ) 

রি রে বাজালী* _ পু ৃ "ই ফাল্তুন ১৩০৭) 
"--( ্রঙ্গালয়', ১৬ই €চত্র ১৩০ 

ক আলোচনা” (“রঙ্গালয়, ওর] তজ্যষ্ঠ চা 

“্রামকুষ্ণ মিশনের সন্গ্যাসী” - ( “বহমতী” ৪ঠা ভাত্র ১ 
“বিশ্বাস”- ( 'জন্মভূমি”, ১৬শ বর্ষ, জ্যেষ্ ও ) সির 
“কবিবর রজনীকান্ত সেন”- ('নাট্যমন্দির' ১ম বর্ষ, আশ্বিন পি 
“সম্পাদক” -- (প্রঙ্গালয়', ২৭শে বৈশাখ ১৩০৮ সাল হইতে 'ন 

 পুনঙ্জ্িত। ১ম বর্ষ, ১৩১৭ সাল) 

“১৫১ 



চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

দ্বিতীয়বার হোমিওপ্যাথিক চিকিংস৷ 

“ক্লাসিক থিয়েটারে? কার্ম্যকালীন একদিন সঈতকালের রাত্রে থিয়েটার হইতে বাটা 
ফিরিয়া আসিবায় সময় গিরিশচন্ত্র শুনিতে পাইলেন, বাটীর সন্ষুখস্থ মাঠে একজন 
হিন্দুস্থানী গাড়োয়ান অস্ফুট চীৎকার করিতেছে । বাটাতে আিয়! ভূত্য পাঠাইয়া 
শ্রাত হইলেন, গাড়োয়ানের ভারি জর হইয়াছে, শীতবন্্ নাই, গরুর গাড়ীর নীচে শুইয়া 
শীত নিবারণের বৃথ| চেষ্টা করিতেছে । তথন রাজি প্রায় আড়াইটা, অন্য উপায় না 
থাকায় তিনি আহারান্তে শয়ন করিলেন। কিন্কু কিছুতেই তাহার নিত্রা হইল না- 
কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমি তে! দিব্য গরষ বিছানায় লেপ গায়ে দিয়! শুইয়া 
আছি, আর এ ব্যক্তি জরে-শীতে খোলা জায়গায় আর্তনাদ করিতেছে। প্রভাত. 
এ তিনি একখানি কম্ছল ও ওষধ কিনিয়া আনাইয়] রোগীকে দিয়! তবে সুস্থ 

| 

ইহার অঙ্লদিন পরেই গিরিশচন্দ্র গ্রতিবাসী একজন পরামাণিকের কলের] হয়|: 
তিনি তাহাকে দেখিতে যাইলে পরামাণিক “বাবু ওষুদ, বাবু ওষুদ্বলিয়৷ কাতরোক্তি, 
করিতে থাকে। গিরিশচজ্্র ওষধের ব্যবস্থা করিলেও যথাসময়ে গষধ ন] পড়ায় রোগী 
একগ্রকার বিনা চিকিৎসায় মার। যায়। 

গিরিশচন্্র পূর্ধবে অফিসে কাধ)কালীন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেন এবং 
নান! কারণে তাহা ছাড়িয়া! দেন - এতদ্-সম্বন্ধে সগুদশ পরিচ্ছেদে বিস্ৃত্ভাবে লিখিত 
হইয়াছে। পূর্বোক্ত ঘটনার পর পুনরায় তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও উষধ ক্রয় করিয়া 
চিকিৎসা আরঘ্ত করেন এবং জীবনের শেষ পধ্যস্ত দীন-দরিগ্রের সেবায় শ্রতী 
হইয়াছিলেন। একদিন শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্্বাবু গিরিশচজ্্রকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি 
আবার চিকিৎসা আরস্ত করিজেন কেন?” উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেন, “থিয়েটারের, 
কাধ্যে এখন আর আমায় পূর্বের স্তায় খাটিতে হয় না, হাতে অনেক সময়। নিষ্ন্মা। 
হইয়! বঙিয়। থাকিলে হয় আব্মচ্চায়। নয় পরচর্চায় সময় কাটাইতে হয় । এ কার্ধে 

 ক্রতীহইয়। মে সকল হুইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায় এবং দীন-দরিক্রের উপকারও হয়।” 
এইসময়ে তিনি 'ভ্রান্তি' নাটক লিখিতেছিলেন। রঙ্গলাল চরিজ্রের নানা গুণের 

মধ্যে তাহার চিকিৎসাবিষ্ভায় পারদশিতা৷ গিরিশচজ্জের ভাৎকালীক চিকিৎলান্ধরাগের 
ছায়াপাত বলিয়া আমাঘের মনে হয়। রঙ্গলাবোর সুখ দিয় তিনি একস্থানে বলিয়াছেল» 
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"সংসার যে-সাগর বলে, এ কথা ঠিক, কুল-কিনার।, নাই। তাতে একটা প্রধতারং 
'আছে-নয়া। দয়! যে পথ দেখাত, সে পথে গেলে নবাবও হয় না, বাদলাও হয় লা,- 
তবে মনটা কিছু ঠাণ্ডা থাকে । এটা গ্রতাক্ষ, তর্ক-যুক্তির দরকার নাই । 

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ধিনি যে রোগীর অবস্থা আহুপৃর্্িক বুঝিয়। কুচ 
বিচারে যেভাবে ওঁধধ নির্বাচন করিতে পারেন, ভিনিই লেই পরিমাণে স্থল প্রা 
হন। এই হুক্ষ বিচারে গিরিশচন্দ্র অসামান্য শক্তির পরিচয় দিদ্বা শত-শত কঠিন রোগ, 
আরোগ্য করিয়াছেন । আমরা! দৃষটাস্ততবরূপ কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি :-- 

১। বন্থপাড়া পন্ধীন্থ স্থবিখ্যাত ব্যারিষ্টার ইভাব্স সাহেবের “বাবু, এবং 
গিরিশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু ত্বাঁয় নৃপেন্দ্র্্র বহু মহাশয়ের জ্যো্ঠপুজ.ক্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্্ 
বন্র স্ত্রী বহুদিন ধরিয়া আয়বিক দৌর্বল্য ও হদরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কলিকাতার 
তাৎকালীন বড়-বড় ভাক্তারগণের চিকিৎসায় কোন ফললাভ হুয় নাই। অবশেষে. 
ক্ষীরোদবাবুর অন্থরোধে গিরিশচন্দ্র গিয়া রোগিধীকে দেখেন এবং প্রশ্থের পর, গ্রশ্ন.. 
করিয়। উপসর্গগুলি শুনিতে-শ্তনিতে যখন জাত হইলেন “রোগিণী ঘুমাইবার লময় কালো” 
কালো! কুকুর-বাচ্ছা শ্বপ্ন দেখে -তখন তিনি আনন্দ এবং উৎমাহের সহিত বিয়া 
উঠিলেন, “ক্ষীরোদ, তুই ভাবিস্ নে, তোর স্ত্রীকে আমি আরাম করবো! ।* বাটীতে 
আলিয়া বই খুলিয়া উক্ত লক্ষণের সহিত মিলাইয়৷ তিনি যে ওষধ নির্বাচন করেন, 
তাহ! সেবন করিয়া রোগিণী অল্লদিনেই আরোগ্যলাভ করেন। 

২। বাগবাজারের লব্বপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মি. 
বলেন, প্বস্থপাড়। পল্লীস্থ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রীর একটা সন্তান প্রসবের পর, 
রক্তন্্াব হইতে থাকে - সঙ্গে-সঙ্গে উন্মাদের লক্ষণ দেখা! দেয়। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা 
কোনও ফল না হওয়ায় অবিনাশবাবু গিরিশবাবুর নিকট আসেন। আমি সে সময় 
গিরিশবাবুর বাটীতে উপস্থিত থাকায়, তিনি আমাকে তীষধ নির্বাচন করিতে, 
বলিলেন। আমি তিনটী ওষধ নির্ব্যাঠিত করিলাম। তাহাতে তিনি বলিফোন, 'ইছ। 
তো রক্তম্রাব নিবারণের ওঁষধ ব্যবস্থা করিলে, রোগীর মানসিক লক্ষণের কি করিলে ? 
এই বলিয়! তিনি নিজে একটা ওঁষধ নির্বাচিত করিলেন । আমি বলিলাম, “মহাশয়, 
ইহাতে রক্তম্রাব তো আরও বৃদ্ধি হইবে। তহুত্তরে তিনি বলিলেন, “তাহা হউক, 
রোগীর উপস্থিত মানসিক লক্ষণ অর্থাৎ এই উন্মাদের অবস্থ ধরিয়াই বধ নির্বাচন, 
করিতে হইবে। তখন আমার হ্যানিমানের অমূল্য উপদেশের কথ স্মরণ হইল, 
“টিকিৎসাকালীন রোগীর মানসিক লক্ষণের প্রতি সর্বোপরি লক্ষ্য. রাখিতে হইবে । 

আশ্চর্যের বিষয়, সেই ওঁষধেই রোগীর সমত্ত উপসর্গ দূর হইল।” 
৩। রাড রাজবন্লভ স্্ীটস্থ স্গ্রসিদ্ধ বামার লরি অফিসের বড়বাবু প্রযুক্ত 

রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিরিশচজ্ বিশেষ গ্েহ করিতেন। রামবাবুর প্রথম শিশুপুর, 
জীদান নর়েজনাথের কঠিন পীড়া হওয়ায় তিনি বড়ই ব্যাকুল হইয়া! পড়েন। গিরিশচত 
শিশুকে দেখিয়া এবং রোগের সমস্ত লক্ষণ মিলাইয়! একটা শ্ষধ নির্বাচিত করিয়া. বলেন” 
“দেখ, তোমার পুজের গীড়ান্ তুমি যেরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়া, আামিও তোমার পু. 
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“বলিয়া সেইরপ খল হইয়াছি। এরূপ অবস্থায় আধি যে উধধ নির্বাচিত, করিলাম, 
সাহা এই কাগজে লিথিয়া রাঁখিয়! বাইতেছি। তুমি কোনও হুচিকিৎসধকে আনিয়া 
'দেখাও। তিনি যে বধ দিবেন, সেই খবধের সহিত যঙ্দি আমার ওঁবধ এক হয়, 

 সাহাহইলে তৎক্ষণাৎ ধাইতে দিবে । ইছাতেই শিশু আরোগ্য হইয়া যাইবে ।' রামবাবু 
বলিলেন, “কোন শ্চিকিৎসককে আপনি দেখাইতে বলেন ? গিরিশচন্দ্র উত্তরে বলেন, 
“হোযিওপ্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটী রোগের একশতগ্রকার ওধধ আছে । রোগীর 
অবস্থা এবং রোগের লক্ষণ ও উপসর্গাদি আহুপুরধ্বিক অবগত হইয়। সুষ্ম বিচার করিয়া 
'ধিনি ওষধ নির্বাচিত করেন, তাহাকেই আমি সুচিকিৎসক বলি। নচেৎ ডাক্তার 
আসিল- ছু'একটা কথ! জিজাঁসা! করিল পাচ মিনিটের মধ্যেই একট! ওবধের ব্যাবস্থা 
করিয়া চলিয়৷ গেল -সে চিকিৎসকগণের উপর আমার শ্রদ্ধা নাই। হ্যারিমন রোভের 
ডাক্তার অক্ষ দত্বকে তুমি ডাকাও। তিনি রোগীর সমস্ত অবস্থা অবগত ন৷ হইয়া 
খধধ দেন না-এ নিমিত্ত অক্ষয়বাবুর উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে ।” 

রামবাবু তাহাই করিলেন। অক্ষয়বাবু আলিয়া! রোগীর আহ্ুপূর্্বিক অবস্থা অবগত 
'হুইয়া যে ওষধ লিখিয়া দিয়া যাইলেন, রামবাবু তাহা পড়িয়া বিন্মিত হইলেন 
গিরিশচন্ত্রও সেই ওষধ লিখিয়! দিয়া গিয়াছেন। যাহ।ই হউক এই ওধধ সেবনে শিশু 
'আরোগ্যলাড করে। | 

৪। কলিকাত। মিউনিসিপ্যাল অফিসের রাসায়নিক পরীক্ষক ডাক্তার শ্রীযুক্ত 
শলীভূষণ ঘোষ, এম. বি. মহাশয়ের ভগ্নী বছদিন ধরিয়। নানা রোগে অস্থিচম্শসার 

'হুইয়াছিলেন। শশীবাবুর মেডিক্যাল কলেজের সহপাঠী বন্ধু ও লব্বগ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকগণ 
নানারূপ চিকিৎসা করিয়া অবশেষে তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করেন। 
ডাক্তারেরা তরল খান্ত খাইতে দিতেন, শেষে এমনটা হইল যে সাগু-বালি পর্ধ্যন্ত 
রোগিণী আর হজম করিতে পারিতেন না । শশীবাবুর অন্থরোধে গিরিশচন্দ্র আগিয়। 
'রোগিনীকে দেখেন, এবং নানারপ প্রশ্ন করিয়। অবশেষে বলেন, “তোমার কি খাইতে 
' ইচ্ছা হয়? রোগিণী বলিলেন, 'শসা খাবার ইচ্ছা হয়। গিরিশচন্দ্র, যে রোগী সা 
হজম করিতে পারে না, তাহাকে শমা খাইতে বলিলেন; এবং এই লক্ষণ মিলাইয়া 
ষধদানে তাহাকে আরোগ্য করেন। 

& | কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের ইন্সপেক্টর এবং গিরিশচন্দ্রের প্রতিবাসী 
শ্রীযুক্ত শৈলেশ্বর বন্থ মহাশয়ের পুত্র বহুদিন ধরিয়া আমাশয় পীড়ায় ভূগিতেছিল, রোগ 
সারিয়াও সারে না। গিরিশ্চন্জর পূর্ব্বোজরূপ 'বালক আদা খাইবার জন্ত বায়না কৰে 

জাত হইয়া! যে খধধ নির্ব্বাচন করেন, তাহাতেই পীড়ার উপশম হয়। | 
৬। পুস্তকের কলেবর-বৃদ্ধিভয়ে, আমরা আ'র-একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া 

“বর্তমান পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করিব। গিরিশচন্ত্রের পর্রীস্থ জনৈক বিশিষ্ট বন্ধু হাইকোর্টের 
তাৎকালীন আাঙভোকেট জেনারল কেন্রিক সাহেবের “বাবু' স্বগাঁয় জানেন্রনাখ খোষ 
সহাশয়ের জনৈক আত্মীয়ের কঠিন পীড়া হয়। কোনও ন্বপ্রলিন্ধ হোমিওপ্যাথিক 
বু্িকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। গিরিশচন্দ্র প্রত্যহ জানবাবুর দিরট 

৩8৪ 



ঘোর কিরূপ অবস্থা এবং ভাক্কার কি উবধ দিয়! যাইলেন - সংবাদ লইতেন। সেদিন 

£সন্ধ্যায় পর থিয়েটারে বাহির হইতেছেন -এমনসময়ে সংবাদ পাইলেন, ডাক্তার 

আসিয়া সালফার" দিয়া গেলেন । উষধটী যেন তাঁহার মনঃপৃত হইল না, কিন্ত সেদিন 

থিয়েটারে তাহাকে অভিনয় করিতে হইবে, অগত্যা! বাধ্য হইয়া তিনি আর অপেক্ষা! 

করিতে পারিলেন না। কিন্তু থিয়েটার হইতে আসিম্গাই তিনি ডাক্তারি বই খুলিয়া 

বসিলেন। রোগীর েকপ অবস্থা তাহাতে কি উষধ নির্বাচন করা যাইতে পারে 

তাহা নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি বহু গ্রন্থ দেখিতে-দেখিতে, ভাক্তার ফ্যারিংটনের গ্রন্থে 

একস্থলে পাঠ করিলেন, “রোগীর এইসব লক্ষণ দেখিয়া অনেক চিকিৎসক আমে পড়িয়া 

'সালফার' ব্যবস্থা করেন। কিস্ত এইরূপ অবস্থায় 'সালফার' পাহাড় হইতে ঘে 

নামিয়। যাইতেছে, তাহাকে ধাকা দিলে (0031116৪100) ভা100 15 8০108 ৫0 

2015 ) তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, রোগীর পরিণামও তদনুবধপ হইয়া থাকে । গিরিশচ্জ 

সমন্ত রাত্রি উৎকঠায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাত হুইতে-না-হইতে খবর লইয়া 

জানিলেন যে রাত্রি-শেষে রোগীর মৃত্যু হইয়াছে । 
ডাক্তার প্রতাপচন্্ মজুমদার, অক্ষয়কুমার দত, চন্ত্রশেখর কালী প্রতৃতি সথুপ্রসিদ্ধ 

'চিকিৎসকগণ বন্থপাড়া পল্লীতে চিকিংসার্থে আমিলেই প্রথমে খৌঁজ লইতেন, গিরিশ- 

'বাৰু রোগীকে দেখিয়াছেন কি না? গিরিশচন্ত্রের সতর্ক চিকিৎসার উপর তাহাচদর 

বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। 
ওঁধধের নিমিত্ত প্রাতে ও বৈকালে ভদ্রগৃহস্থ হইতে বহু দীন-দিত্রের আগমনে 

গিরিশচন্দ্রের বাড়ী একটা ডাক্তারখান! বলিয়া বোধ হুইভ। কেবল বিনামূল্যে শীধধ- 

ধান নহে, যে সকল গরীবের সপথ্যের অভাবে রোগ সারিয়াও সারিতেছে না, অনেক- 

সময়ে তিনি নিজ খরচে তাছাদের পথ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়৷ দিতেন। 

ডাক্তার কাঞ্জিলাল 

মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র এবং স্থপ্রসিদ্ধ অন্ত্র-চিকিৎসক ডাক্তার জে. এন, 

কাঞ্রিলাল গিরিশচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু হোমিওপ]ািক চিকিৎসায় 

তাহার আদে। বিশ্বাস ছিল না। তিনি গিরি শচন্দ্রকে ব্লিতেন, 'প্যাথলজি ন1 জানিলে 

কখনও চিকিৎসা-বিষ্ভায় পারদর্শী হওয়া যায় না।'* একদিন বাজে তিনি গিরশচজের 

বাটীতে আসিয়া ঘন-ঘন কামিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “অত কাণিতেছ, 

একটা আমাদের ওষুদ খাও। কাঞ্জিলালবাবু বলিলেন, “খাইতে পারি, কিন্ধ যদি সারিয়! 

* কাব্রিনাল ডাক্তারের এই কথাটা তিনি তাহার “ব্যায়স-ক।-ত্যায়সা' প্রহসণে ডাঃ নন্দীর মুখে 

খলাইরা দিয়েছেন। যথাঃ “বন্দি, হাকিন। হোবিওপ্যাধথ-ওর! রোগের কি জানে প)াখলজি 

পড়েছে 1” (সপ্তম দৃষ্ ) 



বায় হোমিওপ্যাথিক বধ খাইয়া সারিয়! গেল, তাহা বজিতে পারিষ না। এমনই 
আারিয়! যাইতে পারে । গিয়িশচন্ত্র হাসিতে-হাসিতে বজিলেন, প্সাচ্ছি] তাই, গধখের 
গুণ তোমাকে ত্বীকার করিতে হইবে না।' : কাঞজিলালবাবু ওবধ খাইয়া অল্লক্ষণ.. পরে 
বাটী চলিয়া গেজেন। তৎ্পয়দিন আসিলে গিরিশচন্ত্র জিজামা করিলেন, “কেমন 
ছিলে? কাঞ্জিলালবাবু বলিলেন, “রাতে আর কালি হয় নাই বটে, কিন্তু আপনার 
গুধধের গুণে নয়, উঁধধ না খাইলেও আর ফাসি হইত না।, গিরিশচঙ্রকে কঠিন-কঠিন 
রোগ আয়োগ্য করিতে দেখিয়াও কাঞ্ধিলালবাবু গৌঁড়ামি ছাড়িতে পারেন নাই। 
কিন্ত গিরিশচন্দ্র অনেকসময়ে উৎকট রোগ সম্বন্ধে রি সহিত হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসার আলোচন!। করিতেন। 

এইরুপে গিরিশচজ্জ কাঞ্জিলালবাবুর হাদয়ে যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন* 
তাহার মৃত্যুর কয়েক বখলর পরে সেই বীজ অস্কুরিত-হইয়! ক্রমে বৃক্ষাকারে পরিণত, 
হয়। কাঞ্িলাল ডাক্তার এলোপ্যাথি ত্যাগ করিয়! ( বল! বাহুল্য, তিনি অন্ত্র-চিকিৎসায় 
প্রচুর অর্থ উপাঞ্জন করিতেন ) একেবারে গোঁড়া হোমিওপ্যাথ হইয়া! উঠেন। ডাক্তার 
কানিলাল প্রায়ই আক্ষেপ করিতেন, “গিরিশবাবুর জীবঙ্গশায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা 
'আরস্ত করিলে তাহার নিকট কতই না শিখিতে পারিতাম, আর তাহারও কত আনন্দ 
হইত !* বড়ই পরিতাপের বিষয়, কাধিলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় : নুপ্রতিঠিত 
হুইয়াই অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

গিরিশচন্দ্র হাঁপানি পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া জীবনের শেষাবস্থায় যে দুই বৎসর: 
কাঈীতে গিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, কাশী রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কঠিন-কঠিন রোগীর 
চিকিৎসা তিনিই করিতেন। এলাহাবাদ, জৌনপুর হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাক্ষ 
নিকট চিকিৎসার্থে আমিতেন। যথাসময়ে আমর! তাহার উল্লেখ করিব। 



পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

উপহার প্রদানে ক্লাসিকে'র অবনতি এবং গিরিশচন্দ্রের “মিনার্ভা'য় প্রত্যাবর্তন 

অমরবাবু এ পর্যন্ত বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত 'ক্লাদিক,থিয়েটার' চালাইয়া 
"আসিতেছিলেন? কিন্তু ১৩১৭ সাল হইতে “মিনার্ভা থিয়েটার” ভাড়া লইয়া 'রাসিক' ও 
'"মিনার্তা' উভয় থিয়েটারই পরিচালনা করিতে যাওয়! তাহার অবনতির কারণ হইল। 

শ্রীযুক্ত নরেন্ত্রনাথ সরকার “মিনার্ড। থিয়েটার? ছাড়িয়। দিবার পর উক্ত বিয়েটারের 
তাথকালীন হ্বত্বাধিকারী -খুলনার উকীল ম্বগাঁয় বেশীভূষণ রায় এবং জমীদর প্রিপ্ননাথ 
দাস- উভয়ের নিকট হইতে অমরবাবু তিন বৎসরের জন্য «মিনার্ত'র লিজ গ্রহণ 
'করেন। সর্ত ছিল-.অমরবাবু বাটা স্থমংস্কৃত করিবেন এবং দশ হাজার টাক। ভিপজিট 
'রাখিবেন; কিন্তু কার্ধ্যতঃ উপস্থিত তিনি কয়েক সহম্র মাত্র টাকা দিয়া খিঘ্নেটারের 
“দথল গ্রহণ করেন। 

১০১০ সাল, ২১শে কার্তিক_ “মিনার্ত! থিয়েটার" স্থসংস্কত করিয়া পণ্ডিত 
ক্ষীরোদগ্রসাদের “রঘুবীর' নামক নৃতন নাটক লইয়া অমরবাবু “মিনার্ড'র উদ্বোধন 
করেন। রঘুবীরের ভূমিকাভিনয়ে তাহার বিশেষ স্থনাম হইয়াছিল, কিন্তু থিয়েটারে 
'মেরূপ অর্থলমাগম হইল না। এইরূপে এক বৎসর “মিনার্ভ| থিয়েটার চালাইয়া তিনি 
“ক্ষতিগ্রস্তই হইলেন। 'ক্লামিক থিেটার হইতে অম্রবাবু যথেষ্ট অর্থ উপার্জন 
'কুরিলেও কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই মিতব্যরিতা শিক্ষা 
তাহার হয় নাই - 'ষত্র আয় তত্রব্যয়' -শেষে তিনি খণ-জালে জ'ড়ত হইয়া পড়িলেন। 
লব্ষপ্রতিষ্ঠ কণ্টাক্টার (বর্তমান “মনোমোহন খিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী) শ্রীযুক্ত 
মনোমোহন পাড়ে মহাশয়ের নিকট হইতে অমরবাবু প্রায়ই খণ গ্রহণ করিতেন। 
প্রথম-প্রথম তিনি টাকা শোধ করিয়! দিতেন, কিন্তু ক্রমশঃ টক! বাকী পড়ায় খণের 
“মাস! বুদ্ধি পাইতেই থাকে । কথ! ছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে অমরবারু থিয়েটার হইতে 

-আড়াইশত টাকা করিয়৷ মনোমোহনবাবুকে খণ-পরিশোধ হিসাবে দিয়া যাইবেন, কিন্ত 
“তাহার অন্তান্ত পাওনাদারও ছিল, এজন্ত তাহাও সব সথাছে ঘটিয়া উঠিত না । 

এইলময়ে “ক্লাসিক থিমেটারে' ভাড়ার নিমিত্ত বেলচেম্বার সাহেবকে ছুই হাজার 
টাক] দিবার প্রয়োজন হওয়ায় অমরবাবু বিশেষ বিব্রত হইয়া মনোমোহনরাবুকে 

টাকার নিমিত্ত পুনরায় ধরিয়া বষেন। মনোমোহনবাবুর তখনও প্রায় দশ হাজান্র 
টাক] পাওন! হওয়ায় তিনি আর টাক! ছিতে অনশ্থত হন। অবশেষে “ক্লাসিক 
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থিয়েটারে'র শ্বত্ব বিক্রয়ের খোস কবল! লিখিয়! দিয়া অমরবাবু তাহার নিকট উক্ত- 
টাক গ্রহণ করেন। কথ! থাকে, তিন মাসের মধ্যে এই কবল! রেজিত্্রী হইবে না । 
অমরবাবু এই তিন মাসের মধ্যে টাক1 পরিশোধ করিতে ন1 পারিলে তবে রেজিসী : 
হইবে। 

'ক্লামিক থিয়েটারে'র স্বত্ব বিক্রয়ের একে এই কঠিন সর্ত, তাহাতে বৎসরাবঘি. 
“মিনা্ড থিয়েটার" চালাইয়া লাভ হওয়৷ দূরে থাক-_খণের পরিমাণ বৃদ্ধিই হইতে 
লাগ্গিল। তাহার উপর “মিনার্ড। থিয়েটারে'র স্বত্বাধিকারী পূর্বোক্ত বেশীভূষণ রায় ও 
ও প্রিয়নাথ দাস ভিপজিটের বাকী টাকার জন্য কড়া তাগাদা! আরম্ভ করিলেন -সে. 
টাকা না দিলে লিজ কাচিয়! যায়, এই লক্কট-অবস্থায় অমরবাবু “মিনার্ভ| থিয়েটারের: 
বাকী ছুই বৎসরের লিজ মনোমোহনবাবুকে হস্তান্তর করিয়া দিলেন । মনোযোহনবাবু 
এ লিজ পাইয়া! বেণীভূষণবাবুদের পাওন! টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন এবং নিজের 
প্রাপ্য টাক! হইতে অমরবাবুকে অব্যাহতি প্রদান করিলেন। 

“মিনার্তী থিয়েটারে'র লেসি হইয়া মনোমোহনবাবু শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেবকে থিয়েটার 
সাব-লিজ দিলেন। কথ হইল, চুণীবাবু তাহাকে ৭৫*২ টাকা করিয়া মাসিক ভাড়া 
দিবেন এবং ভাড়ার টাক! সপ্তাহে-সধাহে দিয়! যাইবেন। চূণীবাবু শ্বয়ং অধ্যক্ষ এবং 
পরিচালক হুইয়৷ “মিনার্ভ৷ থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্ত্রীগণের সহিত একটা 
88৪:৩-এর ব্যবস্থা করিয়া থিয়েটার চালাইতে আরম্ত করিবেন । দ্বগায় মনোমোহন, 
গোস্বামীর নৃতন সামাজিক নাটক 'সংসার' “মিনার্ভ| থিয়েটারে, প্রথম অভিনীত হয়। 
নাটকখানি পাচ ফুলের সাজি হইলেও দর্শকগণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এইসময়ে 
ক্লাসিক থিয়েটারে" হঠাৎ “সংনাম' নাটক বন্ধ হইয়া যাওয়ায় 'ক্লাসিক'প্রত্যাগত 
বছ দর্শক-সমাগমে 'সংসার” বেশ জমিয়। যায়। 

, শনিবারে "সংসার অভিনয়ে কণতকটা আধিক সচ্ছলত| হুইল এবং চুণীবাবুও.. 
সগ্ডাহে-সপ্তাহে মনোমোহনবাবুকে ঠিক ভাড়। দিয়! যাইতে লাগিলেন। কিন্তু রবি ও 
বুধবারে অতি সামান্য বিক্রয় হওয়ায় তিনি বিশেষ চিস্তিত হুইয়া পড়িলেন। তখনও 

'ক্লাসিক' অঙ্গ গ্রতাপে চলিতেছে । থিয়েটার জমাইতে হইলে ভাঁল নাটক চাই-- 

কিন্তু চুণীবাবুর টাকা কোথায়? 
হুঠাৎ এমন একটী অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল, যাহাতে “মিনার্তা থিয়েটারে'র সমস্ত 

দৈন্ত দূর হইয়। সৌভাগ্যের সুচনা হইল। 

থিয়েটারে উপহার 

স্থবিখ্যাত 'বহ্ছমতী” সংবাদপত্রের গরতিষ্ঠাত। গ্র্গীয় উপেজ্জনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাপয় স্থলভ মূল্যে দৎসাছিত্যের প্রচার করিয়া লাহিত্য-জগতে অমরত্বলাভ 
করিয়াছেন। কিন্তু এইসময়ে তিনি তিন সহমম “অতুল ্রন্থাবলী' একেবারে ছাপাইয়। . 
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একটু হৃক্ষিলে পড়েন। তাহার স্থবৃহৎ গুদামে বই র্াখিবার আর স্থান সংকুলান- 

হইতেছিল না এ শিমিত্ত তিনি বুধবার “ফাসিক থিয়েটার" ভাড়া লইয়! প্রত্যেক- 
দর্শককে “অতুল গ্রস্থাবলী' উপহার দিবেন সংকল্প করিলেন। ইহাতে,অমরবাবু সম্মত 
আছেন কিনা-জালিবার জন্ত উক্ত থিয়েটার-সংশ্লিষ্ট কোনও ব্যতি মারফং প্রস্তাব 
করিয়া পাঠান। অমরবাবু নানা কারণ দেখাইয়া উপেন্বারুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। র 

'অমরবাবু অসন্দত হইলেন বটে, কিন্তু চুণীবাবু তাহার “মিনার্ভা থিয়েটারে উপহার- 
দানে অঙিনয় করিতে সহজেই সম্মত হইলেন। ব্যাবস্থ। হইল, উপেত্ত্রবাবু দর্শক দিগকে 
উপহার জোগাইবেন এবং বিনামূল্যে হ্যাগুবিল ছাপাইয়া দিবেন, থিয়েটার-সম্পরদায়, 
কেবল অভিনয় ও প্লাকার্ড ছাপাইবার ভার লইবেন । লভ্যাংশ আধ।-আধি। 

বহুকাল পূর্বে ন্তাসান্তাল থিয়েটার” ভাড়া লইয়া! যোগেন্্নাথ মিত্র দর্শকগণকে 
অঙ্গুরীয়, ইয়ারিং, আয়না, এসেন্স গ্রড়ৃতি উপহার দিয়াছিলেন, পাঠকগণ পঞ্চবিংশ 
পরিচ্ছেদে তাহা জাত হুইয়াছেন। “এমারেন্ড থিয়েটারের ভাজ। অবস্থাতে আর- 
একবার এইরূপ ইয়ারিং নাকছাবি প্রভৃতি উপহার দেওয়। হয় কিন্তু পুস্তক উপহার 
রঙ্গালয়ে এই প্রথম । 

সেদিন বুধবার (৮ই ভান্র ১৩১১ সাল) ণমনার্ভ| থিয়েটারে “নন্দ-বিদায়', 'লগ্ণ- 
বঞ্ধন' এবং “কুক ও দজ”র অভিনয়, তৎ-সঙ্গে প্রত্যেক দর্শককে “অতুল গ্রস্থাবল্সী, 
উপহার প্রদান কর। হইবে _ বিজ্ঞাপিত হয়। উপহার-প্রত্যাশায় গালারি, পিট ও 
ইঈলের সমঘ্ত আসনগুলিই বিক্রয় হইয়া! যায় । থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ আর স্থান দিতে 
না পারিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া দর্শকমণ্ডলীকে সঞ্থোধন করিয়া! বলিলেন, “আমরা. 
আগামীকল্য বৃহম্পতিবারেও এই একই অভিনয় এবং এই একই উপহার প্রদান করিব ।' 
ধাহাদের ইচ্ছ। হয়, আজ হইতেই টিকিট ও উপহার লইতে পারেন ।, সঙ্গে-সঙ্গে প্রায়, 
তিনশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়া যায়। সময়ের অল্পতাবশতঃ তৎ-পরদিবস 

বুহস্পতিবারের অভিনয় উত্তমরূপে বিজ্ঞাপিত হইল না; তথাপি উভয় বাজে 
দেড়হাজার টাকার উপর টিকিট বিক্রয় হইয়া ছিল। 

এই অগ্রত্যাশিত বিক্রয়ে উৎসাহিত হইয়।৷ “মিনার্ভা-সন্প্রদায় তৎ-পরসপ্াহ বুধ ও 
বৃহস্পতিবারে মাইকেল মধূস্থদন দত্তের গ্রস্থাবলী উপহার দিবার প্রস্তাব করিল। 
অমরবাবু এই সংবাদ পাইয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনিও প্রচুর: 
অর্থব্যয়ে চারি-পাচ দিনের মধ্যে মাইকেল মধুন্থদনের গ্রস্থাবলী ছাপাইয়া তৎ-পর- 
সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতি ছুই দিনই উক্ত গ্রস্থাবলী উপহার-প্রদানে অভিনয় ঘোষণা 
করিলেন। উভয় থিয়ে্টারেই একই উপহার - অপরাহ হইতে দলে-দলে দর্শক- 
সষাগমে ' হেছুয়ার মোড় হইতে বিডন উদ্ভানের সম্মুখ প্যস্ত সমস্ত বিডন সীট লোকে 

লোকারণ্য হইয়া গেল - থিয়েটারে একসপ জনসমাগম বহুকাল কেহ কখনও দেখে নাই। 
উপেন্দ্রধাবুর পৃষ্টপোষকতায “মিনার! খিয়েটার' উপহারের বস্তা ছুটাইল। এরূপ অবস্থায় 
অমরবাবু বাধ্য হইয়। “হিতবাদী?র খ্বত্বাধিকারিগণের “শরণাপন্ন হইলেন। ভাত: ও, 

ডগ 

48 



শ্আাশ্িন এই ছুই মাঁস'উউদ থিয়েট।রে উপহায়ের শ্রতিন্থিত চলিল-” “অডুজ-প্রথাবলী' 
হইতে রপ্ত করিয়া কালীগ্রসর সিংহের “মহাভারত' ও সারার পর্যন্ত উপহার 
প্রত হইয়াছিল। : 

এই্রপ উপহারদানে ছুর্্বল “মিনার্ড! ঘিয়েটার' দিল-দিন যেসকপ বল সর করিতে 
লাগিল, অপরপক্ষে "চল্তি' 'রামিক থিয়েটার" বন্মতী'র প্রতিযোগিতায় উপছার- 
'প্রদানে পশ্চাৎপদ হইয়। অধিক বিক্রয়ও করিতে পারিল না, তৎ-সঙ্গে আত্মমর্ধ্যাদা ও 
হারাইল ; আবার অল্প বিক্রয়ের অর্ধাংশ “হিতবাদী'কে দিতে বাধ্য হওয়ায় ক্রমেই 
নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ফলতঃ “মিনার্তা' উপহার-গ্রদানে যেরূপ দিন-দিন উন্নতিলাভ 
করিতে লাগিল, রর র সেইরূপ অবনতি হইতে লাগিল। র 

ক্রমে ক্লাসিক থিয়েটারে বেতনাদি বাকী পড়িয়া ধাইতে লাগিল, এই সময়টা 
অমরবাবুর বড়ই দুঃসময়। গিরিশচন্দ্র তাহাকে এইসময়ে কয়েক সহন্র টাক! খণদান 
করিয়া ছুইবার বিপদ হইতে উদ্ধার করেন।- সেই টাঁক। অমরবাবু ক্রমশঃ পরিশোধ 
করিতেছিলেন । শেষে পরিশোধ হইল বটে কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তিন মাসে বেতন 
'বাকী পড়িয়া গেল। অমরবাবুর পাওনাদারের অভাব ছিল না। দেনা শোধের 
নিমিত্ত হাইকোর্টে দরখান্ড করিয়া! তাহার] “ক্লাসিক থিয়েটারে রিসিভার নিযুক্ত করিয়া 
ফিলেন। ইহার ফলে অমরবাবুকে ইনসল্ভেন্ট লইতে হয়। 

গিরিশচন্দ্রের ণমিনার্ভা'য় যোগদান 

£সংসার' অভিনয়ের পর হুইভে উগ্ভমশীল চুণীলালবাবু একে-একে স্থবিখ্যাত। 
“অভিনেত্রী তিনকড়ি দ্াসীকে এবং “ইউনিক বিয়েটার'* হইতে অর্ধেন্দুশেখর মৃত্তফী 
'মহাশয়কে আনিয়! নিজ অন্প্রদায়ের পরিপুষ্টিসাধন করিতেছিলেন। সর্বশেষে “ক্লাসিক 
থিয়েটার হইতে গিরিশচজ্জকে লইয়া গিয়া! থিয়েটারকে প্রতিহন্বীহীন করিলেন, 
পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে 'কলামিকে' গিরিশচন্ত্রের তিন মাসের বেতন বাকী পড়িয়া 
ধায়। বেতন পাইবার তখন সম্ভাবনাও অতি অল্প। এই অবস্থায় চুণীবাবুর সনির্বন্ধ 
অহুয়োধে গিরিশচন্দ্র “মিনার্ভা'য় যোগদানে আর ইতস্তত; করিলেন না। 

মনোমোহনবাবু অক্লান্ত পরিশ্রমে একমাত্র রিহারম্তাল ব্যতীত থিয়েটার সংক্রান্ত 
“যাবতীয় বিষয় তত্বাবধান করিতে লাগিলেন, এ নিমিত তিনি থিয়েটারের ভাড়া 
ব্যতীত, সমগ্র বিক্রয়ের (805৪ 5916) উপর শতকরা পাচ টাকা কমিশন পাইতেন। 

 -* স্বীয় বিহারীলাল চটোপাধ্যায়ের মৃতু পর বেঙ্গল থিগ্নেটার' বন্ধ হইয়া! যায়। স্বত্বাধিকারী 
'র্গীয় অনাধনাধ দেবে নিকট উক্ত থিয়েটার ভাড়া! লইয়] “অরোরা”, ইউনিক", “ভাসাগ্তাল'ঃ «গ্রেট 

"স্তাসাস্তাল” খা স্ানান্াল” 'থেলন্পিয়ান টেন্পল', “প্রেসিডেক্সি' প্রস্ততি দান! বির়েটার খালি পড়িয়া 
শ্রী উপস্থিত ঈ হানে বিভন দ্্ীট পোষ্টাফিপের নৃতন বাটা নির্মিত হুইযাছে। : পা 
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হাইকোর্টের উকীল দ্বগীঁয় মহেজকুখীর মিছ এম. এ৭ বি. এল.৯ এই সম্প্রদায়ের আইন" 
আঘহালত সন্বন্ধে পরামর্শবাতা (18881 ৪৫13৬: ) ছিলেন, ইহার জন্ত ইনিও একটা 
কমিশন পাইতেন। 

কয়েক মান হুনাষ ও সুশৃঙ্ঘলার মহিত অভিনয় করিয়া সন্প্রদায় মাথ মাসে বারন! 
অইয়! মালদছে গমন করে। অশ্ুভক্ষণে সামান্ত কারণে তথায় যনোমোহনবাবুর সহিত 
চুপীবাবুর যনোমালিন্ত ঘটে । কলিকাতায় ফিরিয়া আপিয়! মনোমোহন থিষ্বেটার আসা 
বন্ধ করেন। এদিক্ষে নানা কারণে চুলীবাবুও থিয়েটার ছাড়িলেন। মহেন্্রবাৰু মধ্যস্থ 
হইয়া! সিদ্ধাত্ত করিঙগেনঃ চুনীধাবুব কর্তৃত্বকালীন দৃষ্তপট, পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্ত 
চুণীবাবু একহাজার টাকা নগদ পাইবেন এবং থিয়েটারের অন্তান্ত যাহা দেন! ছিল, 
তাহা পরিশোধ করিবার ভার মনোমোহ্নবাবু ম্বয়ং গ্রহণ করিবেন! 

যখন চুণীবাবু তাহার হাতে গড়। “মিনার্ভা'য় এই তৈরী-হাট সহস! পরিত্যাগ 
করিলেন, তখন মনোমোহনবাবুও থিয়েটার ভাড়। দিবার সঙ্চল্প করিলেন। মহেন্দ্রবাবু 
বলিলেন, “খিয়েটারে লোকসান হইবে ন) কেন ছাড়িয়া দিতে চাছিতেহ? আমার 
কথায় বিশ্বাম করো! _হ্যয়ং থিয়েটার চালাও ।* মহে্জ্বাবুর আগ্রহ দেখিয়া এবং 
তাহার বুদ্ধিমতার উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় মনোমোহনবাবু তাহাকে বলেন, “তুমি যদি 
ব্খরা লইয়া আমার সহিত কার্যে যোগ দাও, তাহাহইলে আমি থিযকেটার চালাইতে 
সম্মত আছি।” সেইরপই হইল-মহেন্ত্রবাবু এক-তৃতীয়াংশ অংশগ্রহণে 15891 
&%5৫£-রূপে মনোমোহনবাবুর সহযোগে থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। 
মনোমোহনবাবু তাহার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়কে চুণীবাবুর 
অধ্যক্ষতার সময়েই “মিনার্ভা থিয়েটারে আনিয়াছিলেন। অপরেশবাবু “মিনার্া 
থিয়েটারে'র সহিত মালদহেও গিয়াছিলেন। চুণীবাবুর স্থলে তাহাকেই ম্যানেজার 
কর। হইল। 

হুর-গৌরী, 

“মিনার্ভ! থিয়েটারে আসিয়া গিরিশচন্দ্র তাহার [বিখ্যাত সামাজিক নাটক 'বলিদান? 
লিবিতে প্রবৃত্ত হন। নাটকখানির ।রচন। প্রান্ন লমাপ্ত হইয়৷ আসিলে সম্মুখে শিবর্াজি 

* মহেঙ্গবাব্ পূর্বে প্রযুক্ত নরেভ্রনাথ সরকারের উেঁটের ম্যানেজার ছিলেন। ইহার ই উৎসাহে 
নরে্রবাবু পিরিশচন্্রকে “মিনার্ভা*য় লইয়া যান। তৎ-পরে মহেতম্রবাবু ম্যানেজারি ছাড়িয়া! দিলে 
নরেজবাবৃও অন্ত'্ত লোকের পরাবর্শে গিরিশচন্সের সহিত অসঘ্্যবহার করেন। মহেজেবাবু 
মা্ট্যকলাভিজ্ঞ ছিলেন। কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনি এম, এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনীতে উত্বী হৃন। 
নাটকের প্রশ্নপত্রে দেই বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । মহেত্রবাযুর নান! গুণে গিরিশচন্ত 
গাহান় বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। গিরিশচন্রের শেষ কর্দুপ্জীবনের সহিত মহেভ্রবার বিশ্র্কপ 
হড়িত। হহেম্রধাবু বর্তমান “মিনার্ভ! ধিয়েটারে'র প্রোপ্রহিটায় ্রীমুক্ত উপেশ্রকুমার মিত্র বি এ. 

গি ২৩ ৩৬১ 



উপলক্ষ্যে একখানি শিব-তক্তিযুন্ক গীতিনাট্যের আবন্তক হওয়ায় তিনি: সই 
স্মাণ্ত এ 'হর-গৌরী? ঈ ভিনাট্যখানি লিহিয়! দেন। 

রামেশ্বরের “শিবায়ন' অবলঙ্বনে গ্রন্থধানি রচিত। কিন্ত গিরিশচতের নিজের 
কৃতিত্ব, এই গীতিন|/ট্যের সর্বাংশেই স্থগ্রফাশ। প্রজাপতি জীব সি করিয়াছেন, 
জতীদেহত্যাগে মানব পতি-পত্বীর সন্বন্ধ বুঝিয়াছে,কিন্ত হঠির উদ্দেস্ট এবনও সম্পূর্ণরূপে 
সাধিত হয় নাই। ধরণীর আদিমবাসীগণ এখনও ঘর বাধিতে শিখে নাই, বনে-বনে 
শিকার করিয়! ফেরে, ,বিজান ইহাকে মানবের [70078 28 শিকার-বৃত্তির যুগ 

বলিয়! নির্ধারিত করিয়াছে । ইহার সঙ্ধে-সঙ্গে ই '3০1181০ 48৪ বেদিয়াবৃত্তির যুগের 
প্রবর্থন। তৎপরে 481০8100191 48৬, অথাৎ কষি-বৃত্তির যুগ । তাহার পর 
শিল্পকলার (4:6) ক্রমোক্ধতি। গিরিশচন্দ্র শিবায়নের গল্পে মানব-জাতির 

ক্রমবিকাশের এই বৈজ্ঞানিক ধার] অতি দক্ষতার সহিত অস্কিত করিয়াছেন । ইহার 
গল্লাংশ হান্তরসগ্রধান। এতৎ-সম্বদ্ধে আর অধিক কিছু না বজিলেও চলে। পুস্তকখানি 
পাঠ করিলেই পাঠক গিরিশচন্দজ্রের কৃতিত্ব হৃদয়জম করিবেন। 

২*শে ফান্তন (১৩১১ সাল) *মিনার্ড। থিয়েটারে “হর-গৌরী' প্রথম অভিনীত 
হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেত৷ ও অভিনেত্ত্রীগণ : 

হর তারকনাথ পালিত। 
নারায়ণ শ্রক্ষেত্রমোহন মিঅ। 
নারদ শ্রমন্দখনাথ পাল ( হাদুবাবু )। 
কাতিক নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 

গণেশ শ্রননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
ই শ্রীমণীন্ঞনাথ মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু )॥ 
মদন কিরণবাল!। 
নন্দী ভঅতুলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

জ্ঞানকালী চট্টোপাধায়। 
কুবের শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রব্ভী । 
বিশ্বকর্মা শ্রীঅমূতলাল দাস। 
ব্যাধ শ্রজীবনরু্ণ পাল। 

গৌরী শ্রীমতী তারানন্দরী। 
ল্ক্্ী ্রীমতী মনোরম!। 
জয়া শ্রীমতী গোলাপছুন্দরী। 
বিজয়] সরোজিনী (নেড়ী)। 

পৃথিবী সরোজিনী। 

অহাশরেক জে এবং শিশির পাধলিশিং হাউসের দ্ত্বাধিকান্ী ও সচিত্র শিশির" সম্পাদক শ্রীবৃড় 

শিপিরকুমার মিত্র বি, এ. মহাপয়ের পিতা। 
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রূতি ভীমতী. কিরোজাবালা (নেলি )। 
ষেনকা! নগেন্জ্বালা ৷ ইত্যাদি । 
বঙ্গীত-শিক্ষর | অস্বতলাল দত ( ছাবুবাবু )। 
নৃত্য শিক্ষক শীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। 
রক্ষভৃমি-সম্ফাকর শ্তামাচরণ কু । 

এই গ্লীতিনাট্যে গিরিশচন্র হুর-পার্বতীর দেব-ভাব পরিস্ফুট না করিয়! ভাষায় ও 
ভাবে একটী মধুর গার্হস্থ্য চিত্র অরক্ষিত করিয়াছেন। কিন্ত কবির কৃতিত্বে এই গার্স্থা 
চিত্রের, ভিতর. দিয়া নায়ক-নায়িকার দেবত্ব দেখা দিয়াছে । নিখুঁত ত্বাভাবিক অভিনয়ে 
শ্রীমতী তারাহ্বন্দরী গৌরীর, ভূমিকা! মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তারকনাথ 
পালিত মহাদেবের ভূমিকায় সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন''নাই। এ নিমিত 
অভিনহের আদর্শ দিবার জন্য গিরিশচন্দ্র স্বয়ং কয়েক রাজি শিবের ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে 
অবতীর্ন হইয়াছিলেন। মেনকার ভূমিকায় নগেন্্রবালা! 'এসেছিন তো৷ থাকন! উম! 
দিন কত' এবং 'জামাই নাকি শ্বশানবাসী শুনুতে পাই” ছুইথানি গীতে ঘর্শকমণ্ডগীকে 
বিম্ু্জ করিয়াছিলেন । 

দীর্ঘকাল পরে “মনোমোহন থিয়েটারে এই গীতিনাট্যখানি পুনরভিনীত হয়। 
অভিনয় দর্শনে সাধারণে বিশেষ গ্রীতিলাভ করায়, বহুদিন ধরিয়! তথায় ইহা অভিনীত 
হইয়াছিল। 

“বলিদান' 

'বলিদান' গিরিশচন্দ্রের স্থবিখ্যাত সাযাজিক নাটক । ইহার অভিনয় দর্শনে 

স্থপ্রসিদ্ধ নাট্যকার হ্গ্গায় ডি, এল. রায় বলিয়াছিলেন, “যদি “বলিদানে'র নায় 
সামাজিক নাটক লিথিতে পারি, তবেই সামাজিক গ্রন্থ লিখিব।” বাস্তবিক সমাঁজচিজ্র 
প্রধ্শনে গিরিশচন্দ্রের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না এবং এখনও নাই _ এ কথা বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। কবি নাটকের শেষে বলিয়াছেন, “বাঙ্গালায় কন] সন্প্রদান নয় 
বলিদান 1” এই মর্মভেদী সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে যাহা কিছু অবস্থা এবং ঘটনার 
প্রশ্বোজন, একটার পর একটা বলয় সংযোগ করিয়৷ যেমন শৃঙ্খল গঠিত হয়, নিখুত 
শিল্পী পিরিশচজ্্র সেইরূপ সংযোজন! করিয়াছেন । 

“বলিদান' বাঙ্গালার গৃহ-চিজ। কন্তাদায়গ্রত্ত গৃহস্থের উত্পীড়ন এবং লাঙন। 
সমাজের নিত্য ঘটনা সম্পূর্ণ নৃতনত্ববিহীন। পুরাতন ক্ষত যেমন, শলাকাঘাতে 
বেদনাবোধ বা রক্তমোক্ষণ করে' না, বাঙ্গালার এই সামাজিক ক্ষত'তৈমনি অসাড় 

হইয়া উঠিয়াছে। বিস্ত কবির মায়দণ্ড স্পর্শে সেই পুরাতন ক্ষতে আবার অভিনব 
চেনার সঞ্চার হইয়াছে । হাইকোর্টের বিচারপতি স্বীয় সারদাচরণ মি মহোদয়ের 
অনরো$ন]ইরধানি রচিত এবং তাহাকেই উৎসর্গাঁকৃত হয়। উৎসর্গপত্রে একটু বিশেষত্ব 

৩৬৩. 



আছে । নিজে উদ্ধত করিলাম : 
“পণ্ডিত পরবর মাননীয় ্ীযুক্ত সারদাচরণ মি সহ্রয়েহু_ 

মহোদয়, এই নাটকখানি মহাশমের অদেশে রচিত । পরীক্ষার্থে রা মহাশয়কে 
'্ণ করিলাম । কঠিন পরীক্ষা | পঠদ্ণায়, উচ্চ প্রতিভায়, লংধোগিগবের প্রতিতবশ্থিত। 

নিরাশ করিয়াছিলেন। সংসার-পরীক্ষায়। উরোতর নিজ গৌরব বর্ধনপূর্ববক বিচার" 
পতির আসন গ্রহণ ক রয়াছেন। তবে নট ও নাট্যকারের& উৎসাহবর্ধন মহাশয়ের 
ত্বভাবনিস্ধ । যৌবনাবস্থা' রগ মঞ্চ হইতে 'নিম্াৰ-কপে দর্শকমগ্লীর মধ্যে, মহাশয়েন্ক 

গ্রথম দর্শন পাই। তদবধি আমি মহাশয়ের অহ্কম্পাভাজন । বেই অন্কম্পাই, এ 

স্থলে আমার উকীল। বিচারপ্রার্থীর অবস্থায়, মহাশয়ের সমীপে চলি স- 

র্প ঘোষ ॥” 
২৬শে চৈত্র (১৩১১ সাল) না থিয়েটারে" 'বলিদান' সর্ব প্রথম অ(ঙনীত হুস্ক। 

প্রথমাডিনয় রজনীর অদ্ধিনেতা ও অভিনেক্রীগণ : 
করুণ[ময় গিরিশচন্দ্র ঘেষ। 

ফপটাদ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তকী। 
ছুলালটাদ শ্রীন্থরেজ্জনাথ ঘোষ (দানিবাবু )। 
মোছিতমোহন প্ীক্ষেতমোহন মিত্র । 
ঘনগ্তাম শ্ীমণীন্দ্রনাথ মণ্ডল ( মপ্ট,বাবু)। 

কিশোর শী অপরেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । 
কালী ঘটক শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাল। 
রমানাথ শ্রমন্মথনাথ পাল (হাছবাবু)। 
নলিন ধীরেন্দ্র নাথ। 
মূকুম্দলাজ শ্রীঅতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
ইন্সপেক্টার শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ । 
উকীল জ্ঞানকালী চটোপাধ্যায়। 
সরদ্বতী শ্রীমতী তারাহুন্দরী। 
যশোষতী . সরোজিনী । 
রাজলস্থ্ী নগেন্দ্রবাল]। 
জোবি সুশীলাবাল! ৷ 
মাতঙ্গিনী শ্ীমতী স্থধীরাবাল! ( পটল )। 
'কিরগ্হী কিরণবাল!। 
হিরগ্ননী শ্রীমতী চারুবাল! । 
জ্যোতির্শয়ী শ্রীমতী মনোরম! । 
ভামিনী শ্রীমতী পা্াুন্দরী ॥ 
'করণাময়ের কি ভ্ীনতী চপলাহন্বস্ী। ইত্যাছি। 



শিক্ষক. | গিরিশচন্, ঘোষ ও . 
রি অর্ডেনুশেধর মৃত্তকী (সহকারী )। . 
সদতৃষি-সজ্জাকর হ্টামাচরণ কু । 

পণ্তিতবর রায় বৈকৃরঠনাথ বন্ধ বাহাছুর এই নাটকের গীতগুলির হর সংযোগ্গনা 
করিয়া দিয়াছিলেন। 

পাঠক দেখিবেন-সেইসময়ে খ্যাতনামা! অভিনেতামাত্রেই এই নাটকে অবভী 
হইয়াছিলেন, এবং কেবলা তাহাই নহে, সকলেই যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা কৰিয়া! 
এই লমাজচিজকে দশকের চক্ষে সজীব করিয়! তুলিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। 

এই সর্বজন-সমাদূত নাটকের নায়ক করুণাময় হইতে সামান্চ বি পর্য্যন্ত লকল 
চরিআই জীবস্ত এবং গ্রস্থকারের হ্ঠি-নৈপুণে)র পরিচায়ক । ইহার প্রত্যেক চরিত্র 
সমালোচন। করিয়া দেখাইতে আনন্দ আছে; কিন্ত গ্রন্থের অত্যধিক কলেবর-বৃদ্ধির: 
ভয়ে আমাদের সে হুখলাভে বঞ্চিত হইতে হইল। তবে ছুলাল্ঠাদ এবং জোবির 
চরিত্রে যে বিশেষত্ব আছে, আমরা পাঠকগণকে তাহারই একুটু ইঙ্গিত করিতেছি । . 

“বন্থমতী”জম্পাদক এই নাটকের যথেষ্ঠ প্রশংসা করিলেও ছুলালটাদ সম্বন্ধে তীব্র 
সস্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা “ছুলালচাদের রলিকতা৷ বড়ই অস্বাভাবিক হইয়াছে, 
যত বড় মুর্থই হউক ন| কেন, যত বড় আছুরে বয়াটেই হউক না কেন, ভন্রলোকের 
ছেলে পিতামাতার সম্মুখে এতদূর বেয়াদবি করিতেই পারে না।” ('বন্ুমতী” 
৩০শে বৈশাখ ১৩১২ সাল।) আমাদের কিন্ত মনে হয়- সমালোচক একটু ভ্রমে 
পতিত হুইয়াই এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ছুলালঠাদ্বের কোন উক্তিই 

রসিকতা নছে-তাহার সকল কথাই সারল্যর অভিব)ক্তি; কেবল শিক্ষাহীনতা, 
অসৎ সংসর্গ এবং মাদক-গ্রভাবে তাহার ভাষা বিকত হুইগাছে মাত। রূপঠাদের 
যৌবনের পাপাচার যেন মৃত্তিমস্ত হইয়! ছুলালটাদ-রূপে তাহাকে সময়ে-অসময়ে লাঞ্ছিত 
করিতেছে । বূপটাদ বলিতেছেন, “ত্য, তুই কি বলছিস? তুই করুণাময়ের মেয়েকে 
জোর ক'রে বাগানে নিয়ে যাবার জোগাড় করেছিলি ?” ছুলাল উত্তর দিতেছে, “কেন 
বাবা, দোষ কি বাবা ?-বাপ্কে1 বেটা, সেপাইকো! ঘোড়া? বিন্দি বামনির কথা 
তো শুনেছি বাবা, তৃষি রাতারাতি নোপাট করেছিলে বাবা!” (১ম অন্কঃ ৩য় 
গর্ভাঙ্ক |) খাহারা সমাজের সকল স্তরের সহিত সাক্ষাৎ-সন্বদ্ধে. পরিচিত, তাহারা! 
অবশ্তাই স্বীকার করিবেন যে এরূপ চরিত্রের আদর্শ বিরল হইলেও, দুর্লভ নছে। তবে 
সে আদর্শ পফল সময়ে ছাপাখানার গণ্ভীর ভিতর দেখা যায় না। ছুলালঠাদের পিত| 
কোনরূপে পুত্রকে দংঘত করিবার প্রয়াস করিলেই ছুলালটাদ পিতার চরিঅকে যেন 
ভূগর্ড হইতে টানিয়। তুলিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত করে। পরিণামে ছুলালঠাদের 
এই সায়ল্যই তাহাকে মহত্বের পথে চালিত করিয়াছিল। 

ছনাচার ত্বামী কর্তৃক লাঞ্ছিতা৷ ও পরিত্যক্ত হইয়াও জোবি অসাধারণ পতিভক্তি- 
পরায়ণা ও পতি-ঞেমোস্সাদিনী শুধু ইহাই তাহার বিশেষত্ব নহে, পরের ছুঃখে তাহার 
হুদয় গলিয়া যায়? নিক্ার্থ প্রেমিকা জোবি ছুলালচাদের শিক্ষয়িত্রী - জঘন্ত বিলাসের 

৩৫ 



এবং স্ণিত ভোগলিগ্স।র পৃতিগদ্ধময় পন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া! এই অসংব) 'জসংবৃত 
এবং উপহাশীস্পদ চরিত্রকে জোবি যে আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলঃ তাহা! ষছৎ 
হইতেও খ্হতর এবং পরমশাস্তিষয়। আত্ম-বলিদানের ফঠোঁ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়! ছুলাল ভাকিতেছে, “পাগলি, পার্গলি -- দেখে যা, ভোর পড়া ভুলি নি। আর 
জাল! নেই, আমার প্রাণ জল হ'য়ে গিয়েছে ।” (৫ম অঙ্ক, ৮ম গর্ভান্ব 1) কিন্ত পাগলি 
তখন কোথায়? যেখানে নংসার-সন্তপ্তা, লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা, পরিত্যক্তা, উৎপীড়িতা- 
নিঃস্বার্থ পতিপ্রাণার পরমশাস্তিময় স্থান -সেই মধুস্থদনের শ্রীচরণে | : 

করুণাময়ের ভূষিকাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র অসামান্ত অভিনয়-প্রতিষার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। স্বীয় গৃহিণী সরম্বতীর সহিত কন্তার বিবাছের কথাবার্ত। কথিতে-কহিতে 
কাগজে বিবাছের ভ্রব্যা্দির ফর্দ করা-হিরগ্দীর জল-নিমজ্জন-দৃশ্তেতয শেষভাগে 
রঙ্গমঞ্জে প্রবেশ করিয়! “এই যে খুঁজে পাওয়! গিয়েছে । তাইতে। বলি- আমার শান্ত 
মেয়ে- রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না।* বলিয়া সেই শোক- 
মত্তাবস্থাতেও আশ্বস্তভাব প্রদর্শন - পরক্ষণেই -গভীর বেদনার শুকণ্ঠে মা, মা, অন্ন 
দিতে পারি নাই, এই যে আকণ্ঠ জল খেয়েছ 1" € ৪র্থ অক্ক, ৭ম গর্ভাঙ্ক |) বলিয়া 

বসিয়া! পড়া, বিকৃত ম্ডিষ্কে বূপাদ মিত্রের বাটাতে বিবাছের কণ্টক সহি কর! 
প্রভৃতি দৃণ্তগুলি ধিনি দেখিয়াছেন, তিনি কখনও ভূধিবেন না, যিনি দেখেন নাই - 
বর্ণনায় তাহাকে তাহার আভাপ-প্রদানের প্রয়াস বুথ! । 

সে সময়ের কি ইংরেজি কি বাঙ্গালা-সকল সংবাদপত্রেই 'বলিদান' নাটকের 
ভূয়সী জুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। কয়েকখানি সংবাদপত্রের মন্তব্য আংশিক উদ্ধত 
করিলাম । - মেট্রোপলিটন ইনষ্িটিউসনের প্রিন্দিপ্যাল স্থুপপ্তিত এন. ঘোষ অভিনয় 
দশনে তৎসম্পাদিত “ইও্ডিয়ান নেসনে' (১৪ই আগ ১৯৭৫ শ্রী) লিখিয়াছিলেন £ 
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আট 60 006 1080, 8০০,* “বঙ্গবাসী'তে (২৭শে শ্রাবণ ১৩১২ সাল) বাহির 

হইয়াছিল, প্ব্জের রক্গমঞ্চে বাঙ্গালীর ঘরের ছৰি যে এতট। পরিন্ফুট হইবে, ঘর্শকের 
হদয় যে এতটা উদ্বেলিত হইবে, “বলিদান' অভিনয় দেখিবার পূর্ব আমর। তাহা! ত্বপ্রেও 
ভাবি নাই।” শোভাবাজার রাজবাটা হইতে প্রকাশিত 'দাহিত্য-সংহিতা'র ( ৭ম খণ্ড 
ওম সংখ্যা) লিখিত হয়, "ইহা! অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নাটক বাঙগল! ভাষার অণ্ভাপি প্রচারিত 
হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই ।” 



“সিরাজদ্দৌলা 

'লিদান' নাটকের পর গিরিশচন্্র রাণী প্রতাপ' নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 
এইসময়ে শুন! গেল টার থিছেট!রে' স্বর্গীয় ডি. এল. রায়ের “রাপা প্রতাপ' রিহারন্তালে 
পড়িয়াছে। গিরিশচন্দ্র নাটক তখন সবেমাত্র ছই অঙ্ক লেখা হইয়াছে ।* লম্পর্ণ 
করিয়! রিহারশ্তালে ফেলিতে বিলম্ব হইবে। এইজন্ত তিনি “বাণ! প্রতাপ' রচনার সঙ্কল্প 

পরিত্যাগ করিলেন। 'লাহিত্য' সম্পাদক স্বশ্শায় হুরেশচন্ত্র সমাজপতি বহুদ্দিন হইতে 
তাহাকে “সিরাজন্দৌলা' নাটক লিখিবার জন্ত বিশেষরূপ অন্থরোধ করিতেছিলেন ৷ 
গিরিশচন্দ্র এশিয়াটিক সোদাইটির সভ্য ছিলেন, তিনি এই নাটক লিখিবার উদ্দেস্তে 
তথ! এবং অন্ত স্থান হইতে তৎসাময়িক ইতিহাস আনাইয়া লিরাজ-চরিত্র অধ্যয়ন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। রাশি-রাশি পুস্তক অধায়নের পর, “সিরাজদ্দৌলা? লেখা 
আরম্ভ হইল। 

সিরাক্জদ্দৌলার বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া নাটক লিখিতে গেলে ছুইখানি 
পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখা গ্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গ-নাট্যশালার দর্শকগণের ধৈর্ধযচ্যুতির আশঙ্কায় 
তিনি একখানি নাটকেই মিরাজ-চরিত্র সমাপ্ত করিবার সঙ্কল্ল করেন। কিন্ত এ সন্কর 
কার্যে পরিণত করিতে তাহাকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। ছুই-তিনটা দৃশ্ 
অগ্রসর হয়, আর তাহা নিশ্বমভাবে পরিত্যাগ করেন, এইক্ধপে ছুই-তিনবারে 21০৮-এর 
পরিকল্পনা সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল, এবং লেখাও দ্রুতগতি চলিতে লাগিল। কিন্তু 
তথাপিও প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করিতে একপক্ষ বিলম্ব হয়। এই প্রথমান্কে সিরাজন্দোলার 

জীবনের প্রায় অর্ধেক ঘটন! সম্নিবিষ্ট হইয়াছে । বাকী কয়েক অঙ্কে এতিহাসিক 
চিত্রের সঙ্গে-সঙ্গে সিরাজ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ এবং তাহার মশ্মস্তিক পরিণাম 
গিরিশচন্দ্র যেভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহ! দেখিলে বিন্মিত হইতে হয়। সিরাজের 
হ্বদেশ-বাংসল্য, তাহার যৌবনস্থলভ চাপল্য, অনুতাপ এবং সর্বোপরি তাহার গাহস্থা- 
জীবনের গ্রীতিময় চিত্র এরপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে বাঙ্গালায় কোনও এতিহামিক 
নাটকে তাহার তুলনা নাই। “নিরাজন্দৌলা' এঁতিহাপসিক নাটক হইলেও নাটকীয় 
ঘটনার যথাথ সংযোগ এবং পরিপুষ্টির জন্য গিরিশচন্দ্র জহর! ও করিমচাচা! এই ছুইটী 
কাল্পনিক চরিত্র নাটকের অঙ্গে স্জিবেশিত করিয়!ছেন। 

২৪শে-ভাগ্র (১৩১২ সাল ) “মিনার্তা থিয়েটারে 'মিরাজদ্দৌলা' সর্বপ্রথম অতিনীত 

হয়। প্রথমাভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 
মিরাজদ্দোলা পহুরেন্্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
মীরজাফর খ! নীলমাধব চক্রবর্তী । 

মীরণ শ্রছটবিহারী মিত্র। 
দকতজঙ্গ, ক্রাকটন ও মু'সালা প্রীমন্মথনাথ পাল (হাছুবাবু )। 

'. * এই ছুই অঙ্ক পঞ্চম বর্ধের 'অর্চণা' মালিকপত্রিকায় পর্বে প্রকাশিত হয়। 
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রাজবল্পত ও লছযন সিংহ জানকালী চট্টোপাধ্যায় । 
রারহর্ল৪ ও মীর়কাশিম কুমূদনাথ মুখেপাধ্যায়। 
মোহনলাল তারকনাথ পালিত ! 
জগংশেঠ মহুতাব চাদ ও 

আমিরকে! শ্রীনগেন্্নাথ ঘোষ। 
অগৎশেঠ শ্বরূপচাদ ও মীর দাউদ জ্রীাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
মানিকঠাদ ও রাসবিহারী ্রউপেন্্রনাখ ভট্টাচার্য । 
ম'রযদন ও মহম্মদী বেগ মণীন্দ্লাল মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু )। 
উমিঠাদ হরিদাস দত্ত। 
করিমচাচ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

দানসা অর্ধেম্দুশেখর মুত্যকী। 
ক্লাইভ প্রক্ষেতমোহন মিত্র । 
ড্রেক ও কুট শ্ীউপেন্দ্রনাথ বসাক। 
হলওয়েল ও ওয়াট্স্ অটলদবহারী দাস। 
চেস্বার্স ও দিনফ্রে প্রীরজেন্জনাথ চক্রবর্জ । 
ওয়ালস্ ও কিলপ্যানরিক শ্রনির্ধল্ন্দ্র গঙোপাধ্যায়। 
আলীবদ্া-বেগম ও জহর। শ্রীমতী তারাহুন্দরী ৷ 
ঘসেটী বেগম ও ওয়াটস্-পত্বী শ্রীমতী সথধারাবালা! (পটল )। 
আমিনা বেগম ও জোবেদী শ্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট )। 
লুৎক উদ্নিসা স্থশীলাবালা। 
উন্মৎ জঙ্থযা সথবাসিনী। ইত্যাদি । 
সঙ্গীত-শিক্ষক শশীভূষণ বিশ্বাস ও তারাপদ রায়। 
নৃতা-শিক্ষক শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
রজভূমি-সজ্জাকর শ্রীকালীচরণ দাস। 

অপরেশবাবু নানা কারণে “মিনার্তা থিয়েটার” পরিত্যাগ করায়, “সিরাজদ্দৌলা”র 
রিহারম্যাল-কাল হইতে গিরিশচন্ত্রের নাম “ম্যানেজার? বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। 

অর্ধেন্দুবাবুর সহযোগিতায় “বলিদান” নাটকের স্থায় সিরাজদ্দৌলা”ও নিধু'তভাবে 
অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশচন্্র যেরূপ প্রধান-প্রধান ভূষিকাগুলির শিক্ষাদানে ব্যাপূত 
থাকিতেন-_অর্ধেম্দুবাবু সেইরপ ছোটখাটো! ভূমিকাগুলির শিক্ষাদানে চরিত্রগুলি 
জীবন্ত করিয়া দিতেন । “সিরাজদ্দৌলা” নাটকে হিন্দু, মুসলমান, ফরাসী, ইংরাজ 
প্রভৃতি বিস্তর ছোট-ছোট ভূমিকা আছে, অর্ছধেন্দুবাবু অতি কৃতিত্বের সহিত সেগুলি 
ফুটাইয়া দিয়াছিলেন। 

প্রত্যেক চরিত্রের অভিনয় সমালোচনার আমাদের স্থানাভাব, অথচ খাহার কথ! 
বাঘ দেওয়া যাইবে, তাহার পক্ষে যথার্থই অবিচার কর হইবে, এজগ্ত করিমচাঁচায 
ভূমিকায় গিরিশচন্্ের ফেবলমাতজ একটী দৃশ্ডাভিসয়ের কথ! উল্লেখ করিয়! আমর 

৩৬৮ 



নিরত্ত হইজাহ। সিরাজদ্দৌলাকে পলায়নের স্থযোগপ্রদানের নিমিত্ত করিমচাচ খর 
নবাবের সহিত পোষাক বদল করিলেন এবং নবাব প্রস্থান করিলে হ্বয়ং নবাতের বেশে 
গমনকালীন পুনরায় পশ্চাৎ চাহিয়া! সিরাজের উদ্দেশ্তে সিংহাসনকে তিনবার কুর্দিস 
করিলেন গিরিশচন্জের ভক্তিকরুণরস-মিশ্িত সেই নির্বাক অভিনয় দর্শনে কেছই 
অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন নাঁ। 

“সিরাজদ্দৌলা' নাট্যজগতে যুগপ্রবর্তন করিয়াছিল, এই নাটকের উচ্চ প্রশংসা" 
ধবনিতে সমস্ত বঙ্গদেশ ধ্বনিত হইয়! উঠিয়াছিল। ভারতবিখ্যাত বালগঞ্জাধর তিলক 
কংগ্রেস-উপলক্ষ্যে কলিকাতায় আসিয়া এই নাটকের অভিনয় দেখিতে আসেন। 
অভিনয়াস্তে পরম গ্রীতির সহিত গিরিশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার যথেষ্ট 
হুখ্যাতি করিয়া যান। ইতিপূর্বে নানা কারণে “মিনার্ভা থিয়েটার” হাইকোর্ট হইতে 
প্রকাশ্য নীকামে উঠে। গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে “মিনার্ভা*র কতৃপক্ষগণ ৫৯৪**- টাকান্ 
উক্ত থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন। এক “লির্]জদ্দৌলা' অভিনয়েই এ বিপুল অর্থ- 
রাশির শম্রই পূরণ হইয়া যায়। 

১৯১১ খ্রী, ৮ই জানুয়ারী তারিখে গভর্ণমেন্ট “সিরাজন্দৌলা' নাটকের অভিনয় ও 
প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এ নিমিত এত্দ্-সম্বদ্ধে অধিক কিছু না বলিয়া ছুইজন প্রথ্যাত- 
নাম! সিরাজ-চরিআঅ লেখকের পত্র এবং কয়েকখানি সংবাদপত্র মন্তব্য উদ্ধৃত 
কবিলাম। 

নবীনচন্দ্রের পত্র 

পলাশীর যুদ্ধ-গ্রণেতা কবিবর নবীনচন্দ্র সেন “সরাজদ্দৌলা? পাঠে গিরিশচন্দ্রফে 
১১নং ইয়র্ক রোড, রেছুন হইতে ১৭০৬ গ্রী, ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন £ 
“ভাই গিরিশ! 

২* বসর বয়সে 'পলাশীর যুদ্ধ লিখিতে আরস্ত করিয়াছিলাম। ৬* বৎসর বয়সে 
তূষি “সিরাজদ্দৌলা' লিথিয়াছ শুনিয়! তাহার একখানি আনাইয়া এইমাজ পড়া শেষ 
করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শত্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক 
ভাগাবান । আম খল 'পলানীর যুদ্ধ লিখি, তখন সিরাজের শক্র-চিত্রিত আলেখ)ই 
আমাদের একমাত্র অবলগ্ন ছিল। শ্রীভগবান তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া 
বঙ্গসাহিত্যের মুখ আরও উক্জ্ল করুন 

আমি নবযূবক সিরাজের পত্বীর সুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্বরণ *পলানর যুদ্ধে 
দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কি না বড় সন্দেহের কথা বলিয়া 
বন্ধিমবাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্ত আমি »জীত পরে উঠাইয়! দিয়াছিলাম। তু্ি 
চিরদিন গৌয়ার 1. দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ। | 

তোমার 'ীতাবলী'র সঙ্গে তোমার জীবনী গ্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া! উহার এক” 

সহী 



শশুও পাঠাইতে গুরুদাদযারুকে লিখিলাম। এই সুদুর প্রবাধ হইতে ঈথরের কাছে 
প্রার্থন কত্ধি, তোমার অন্তত জীবন, যেন সুধশান্তিতে শেষ হয়। 

শেহাকাঙ্জী 
জীনবীন্চন্ সেন।” 

অক্ষয়বাবুর পত্র 

স্বনামখ]াত এতিহানিক এবং অগ্যান্ত এতিহ।িক গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীবুক্ত অক্ষরকুমার 
ৈত্রের নি. আই. ই. রাছজপাহী, ঘোড়ামার! হইতে ১৯০৬ খ্ী, ৮ই ফেব্রুঙারী তারিধে 
লিখিয়াছিলেন : 
“পরম শুভাশীর্ববাদ রাশয়ঃ সন্ত ।_ 

বাল্য-হথহদ জপধরের যোগে অ।পনার “সিরাজদ্দোল।' নাটক পাইয়।, তীহার যোগেই, 
এই রুতজ্ঞতার চিহ্ুম্ববূপ পত্র পাঠাইলাম। আমি অভিনয় দর্শন করি নাই; তাহার 
কথা লোক মুখে শুনিয়াছি মাত্র। আমার পক্ষে আপনার এই নাটকখানির সমালোচনা 
করা শোভা পায় না; নচেৎ আমি সমালোচন!। করিতে পারিতাম। ইতিহান যাছ। 
বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, আপনি তাহাকেই প্রত্যক্ষবৎ ফুটাইয়। তুপলিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। স্থানে-স্থানে অনেক কথ! বলিবার ছিল; পুস্তক অভিনয়ের পূর্বে আমার 
সঙ্গে দেখ! হইলে, তাহ!র আলোচনা করিতাম ; এখন অনাবস্তক | সে সকল ছোটখাট 
বিষয় আমি ধরি না; মোটের উপর আপনি যে ইতিহাদের মর্ধযাদ। রক্ষা! করিয়া 
নাটকের লৌন্দধ্য বুদ্ধি করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আপনার রচনা-প্রতিভার প্রচুর 
আত্মপ্রসাদ। ইতিহাস লিবিয়া সুখী হইতে পারি নাই ;- লিবিতে-লিবিতে অশ্রু- 
'বিস্জন করিয়াছি। নাটক পড়িয়াও স্থথ হইতে পরিলাষ না, পড়িতে-পড়িতে অস্ত 
বিসঙ্জন করিলাম। ভগবতী ভারতী আপনার লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বর্ষণ করুন। 
অলমতি বিস্তরেণ। 

ও চিরগুভাকাজ্কিণঃ 
শ্ীঅক্ষয়কুমার শর্দণঃ 

স্থবিখ্যাত বাণী ম্বগয় স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী” সংবাদপঞ্জে 
(৩য়! ফেব্রুয়ারী ১৯০৬) প্রকাশিত হইয়াছিল : 

-..0008 000 000০ 01170900 210. 0০ 11622050080 06 12, 

851-%270)12 15 46500560 60 0০০১9 ৪. 0180. 2180 81 215001006 012০০ 

83 00 10850139] 1101050065, 4৯3 2 01506 €02 0006 3088০ 10 19 70 2260, 

800 2 1600855 00 100681) 081500 00 128)010966 056 015 255 28৫ 

4501000165 ০08:806759 080 005 81665020000 1085 তি? 2 
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সথবিখ্যাত “কেটন্যান' সংবাদপত্রে (১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬) বাহির হইনাছিল £ - 
৮106 202009া2 ৪ঠ 0015 01369061399 62 0125106 592)-82- 

40010, 05 (30০. 20095, 00: 006 0850 65 10015008 অটো 91808053 

8005553. 1) 80020: 13173616 081565 0106 081001৪0090, 
0116 15 2621552136650 05 1 ঢত 1867) 8720. 016 12109805078 

01781506215 2০ ০1] 0190620. 8০০. 

রার়বাহাহ্র শীষুক্ত জলধর দেন তৎ-সম্পাদিত 'বহমতী” সংবাদপত্রে (৫ই ফান্তন 
১৩১২ সাল) লিখিয়াছিলেন : 

“কবিবর শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় “মিরাজদ্দৌলা” অবলম্বন করিয়া! ঘে নাটক 
লিখিয়! অভিনয় করিতেছেন, তাহা সাহিত্যে চিরজীবী হুইয়। থাঁকিবে। ইতিহাসের 
সিরাজদ্দৌল! সেকালের মানুষ, তাহাকে একালের লোক ভাল ক'রয়া বুঝিতে পারে 
'নাই। নাটকের সিরাজদ্দোলাকে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। খাহারা অভিনগ্ 
বর্শন করিয়াছেন, তাহারাই তাছা মুক্তক্ে দ্বীকার করিতেছেন। ইতিহাস বড় গল্ভীর, 
'বড় স্থদংযত, বড় শৃঙ্ঘলাবদ্ধ। নাটক পেরূপ নহে। তাহাতে দতোোর সহিত কল্পন৷ 
মিশাইয়া! গিরিশবাবু আমল কথ! ফুটাইন! তুলিয়া, সিরাজদ্দৌলাকে রক্তমাংসের 
'মাঙ্গষের মত লোকসমক্ষে দ/ড় করাইয়! দিয়াছেন ।-'করিমচাচা এবং তাহার জহর! 
চাচী কবি-কল্পন। হইয়াও, ইতিহাস ধরিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে।***গিরিশবারু ইতিহাসের 
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, নিরস্কুশ অধিকারের দোহাই দিয়া, কালি ঢালিয়া ইতিছাম 
বিকৃত করেন নাই ।” ইত্যাদি। 

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জঞানেন্্রনাথ দাস এম. এ. মহ।শয় উহার “সময় মংবাদ- 
পত্রে (১৮ই ফান্তন ১৩১২ স।ল) লিখিয়াছিলেন : 

**.*অভিনয় দেখিয়া! আমরা অপর্ধযাঞ্ধ আনন্দলাভ করিয়াছি | সাহিত্য, ইতিহাস 
ও নাট্য, এই তিনের এমন উৎকৃষ্ট লমবায় আমর! ইতিপূর্বে দেখি নাই।*"" 
রাজ্যাভিষেকের পর নিরাজদ্দৌলার অল্পবয়স্কতা-জনিত মানমিক অস্থিরতামাত্র ছিল, 
তাহার আর কোন দোষ ছিল না, বরং তিনি দয়াত্র? ক্মানীল ও প্রজ/হিতৈষী ছিলেন; 
কেবল শক্রপক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া 
তাহার শোচনীয় পরিণামস[ধন করিয়াছিল। 'সিরাজদ্দোলা' দেখিবার সময় পাশ্চাত্য 
নাট্য-রাজেশ্বর সেক্সপীয়রের “দ্বিতীয় রিচার্ড নাটক আমাদের স্মৃতি-পথে উদিত 
হইয়াছিল। সেই নাটেও বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়বর্গ ইংল্ের রাজ! দ্বিতীয় রিচার্ডের 
রাজ্য গ্রাস ও হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু তদপেক্ষা গিরিশবাবুর কষ্পানা অধিকতর 
মনোহর হইয়াছে। তিনি যে এক হোসেনকুলী খার প্রতিহিংসা-পরায়ণা স্ত্রীরূপে 
অহরার সৃতি করিয়াছেন, তাহা অতি বিচিত্র ও তৎ-সহিত মহ! ভয়ানক হইয়াছে । 
নংস্কত অলক্কারশাস্ত্রের নিয়ম ধরিলে জহরাকেই আলোচ্য নাটোর নায়িকা! বলিতে হয়। 

এই বুম্মীই সমত্ত ঘটনার অন্ততম মূল ও প্রধান চালক । নাটের পর্ব প্রধান ব্যক্কি 
শিরাজন্বৌলার অংশ এত স্বাভাবিক ও হুন্দরভাবে অভিনীত হইয়াছিল থে, অনেক 
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সময়ে বআমাদের ভ্রম হইয়াছিল যে বুঝি অভিনরের পরিবর্তে বা লত্য-ঘটনা: 
দেখিতেছি। বিগ্বাসঘাত্তরুতা, মারামারি ও কাটাকাটার মধ্যে নবাব-মহ্ষী' লুক 
উদলিসার সুন্দর কোমল অংশ অতি মনোরম হইয়াছিল। অন্ঠান্ত অংশগুলিও হখাঁ 

ফোগ্যতাবে অভিনীত হইয়াছিল। সনীত্ব-শ্রিয়দের জন্ত কয়েকটা উত্তম গীতও ছিল। 

হাপানী দীড়ার সৃত্রপাত 

“বলিদান' ও 'মিরাজদ্দৌল। নাটক রচনায় এইসময়ে গিরিশচন্দ্র ষশঃপ্রভা যেমন 
উদ্জলত্বর হুইয়। লমগ্র ব্গদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া! তুলিতেছিল, তেমনি অপরদিক' 

হইতে অত্যধিক শাঝীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দুবস্ত হাপের পীড়া করালকূপ ধারণ 

করিয়া কবির দেহে ধীরে-ধীরে প্রবেশ-লাভ করিতেছিল। ভান্র মাসে ( ১৩১২ সাল) 

“সিরাজদ্দৌলা অভিনীত হয়। এই বৎসর হেমন্ত তুর প্রারভ্ে তিনি হাপানী পীড়ায় 
প্রথম আক্রান্ত হছন। এই অনুস্থ অবস্থায়ও বড়দিনের নিমিত্ত তিনি “বাসর' রচন! 

চরিয়াছিলেন 

“বাসর, 

“বাসর' আধ্যরাজ-মহিমা-কীত্িত একখানি গীত প্রধান নাটক । রাজ বিক্রমাদিত্য-. 
সংক্রান্ত একটা উপকথা! অবলম্বনে গ্রন্থথানি রচিত। রাজার কর্তব্য, সতীর পতিভক্তি। 

্রাঙ্মণের ধর্ম ও সভ্যনিষ্ঠা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতের গৌরবচিত্র ইহাতে উজ্জ্লবর্পে 

চিত্রিত হইয়াছে । 
১১ই পৌষ (১৩১২ সাল) বড়দিন উপলক্ষ্যে এই নাটকধানি “মিনার্ভা থিছকেটারেট' 

প্রথম অভিনীত হয়। গ্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অঠিনেত্রীগণ : 

বিক্রমাদিত্য তারকনাখ পালিত। 

ত্র মণীজ্জনাথ মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু)।- 

গঙ্জাধর খগেন্্রনাথ সরকার । 

বিষুঃপদ শ্রীরজেম্রনাথ চক্রবর্তী । 

শূরধবজ শ্রীনগেন্্রনাথ ঘোষ । 

অধ্যাপক ও নিষ্ঠাবান ব্রাদ্দণ নীল্মাধব চক্রবর্তা। 
ভগন্লাখ শ্ীহবরেজনাথ' ঘোষ (দানিবাবু) ৮ 

বিধাতাপুরুষ অর্ছেন্দুশেখর মুত্যকী। 

. ভীসতোজনাথ দে। ৮ 

৭২ 

পুরোহিত ্অতৃবচজ্জ গঙ্গোপাধ্যায়: । 

'সঙ্যাসী 



বান্তকর ভ্ীহরিদান দত্ত। 

সামী ও যচী প্রমতী গ্রকাশমণি। 

বিশ্বাতী হুঈটলাবালা। 

শ্রাথনী গ্রমতী তারাহন্মরী। 

স্মৃতি জীমতী শশীমুখী। 

শরম্বতী প্রীমতী ভূষণকুমারী (ছোট )। 

পুরোহিত-পতী শ্রীমতী চপলাহ্ন্দরী । 

অধ্যাপক-পত্বী নগেন্দ্রধাল। । 

কুতিকার বি" নগেন্জবাল! (পটলের দিদি)। ইত্যাছি। 

লঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবকঠ বাগচি ॥ : 

ন্বত্য-শিক্ষক ভ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। 

রঙ্গভূমি-সঙ্জাকর শ্রীকালীচরণ দাস।  , 

হাপানী পীড়ায় গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে আসিতে অক্ষম হওয়ায় নাট্যাচাধ 

'অর্ছেন্দুশেখর ইহার শিক্ষাপ্রদান করেন । নাটকে যথেষ্ট হাস্যরস, এবং বিক্রমাদ্দিত্য ও 

.বিহ্বাবতী চরিত্রের বিশেষত্ব সেও 'বাসর' র্গশালায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে 

পানে নাই। 

“ুর্গেশনন্দিনী' 

গিরিশচন্ত্র কর্তৃক নাটকাকারে পরিবন্তিত হইয়া! “গ্তাসান্তাল থিয়েটারে” “হুর্গেশ- 

.নন্দিনী'র প্রথম অভিনয় হয়, বিংশ পরিচ্ছেদে পাঠকগণ তাহা! জাত আছেন। পাই 

লিপি রক্ষিত ন। হওয়ায় গিরিশচন্দ্র পুনরায় ইহা নাটযাকারে গঠিত করে
ন এবং আবশ্যক- 

মত কয়েকটা নৃতন দৃগ্ত এবং কয়েকখানি গানও ইহাতে সংযোজিত করিয়াছিলেন। 

২৮শে মাঘ (১৩১২ সাল) “মিনার্ড৷ থিয়েটারে' দুর্গেশনন্দিনী” প্রথম অভিনীত 

.হয়। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেআগণ : 

বীরেন্দ্রসিংহ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 

বিভ্ভা দিগ গজ অর্ধেন্দুশেখর মুত্তফী। 

জ্গৎসিংহ তারকনাথ পালিত। 

ওসমান পন্বরেন্্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু)। 

কতলু খ৷ মনীন্দ্রনাথ মণ্ডল ( মণ্ট,বাবু)। 

অভিরাম ত্বামী নীলমাধব চক্রচভী। 

তিলোত্ম। শ্রীমতী প্রকাশমণি। 

»( ২য় রজনী হইতে ) সথশীলাবালা। 

বিমল! তিনকড়ি ছাপী। 



আয়েহ! রঃ শ্ীঘতী তারান্গন্দরী। .... 
আশধানি : জ্রমতী চপবাহুম্রী। ইত্যাদি) 

গিরিশচন্্র যেরূপ নিপুণতার সহিত 'ছুর্গেশনদ্দিনী'র চরিত্রগুলি নাটকে ফুটাই্যা 
ছিলেন, শ্বনামপ্রসিক্ধ অভিনেতা ও অভিনেন্রীগণ কর্তৃক অভিনীত হওয়ায় তাহার: 
অভিনয়ও সেইরূপ উৎরষ্ট হুইয়াছিল। বীরেজ্রসিংহ শ্বয়ং গিরিশচজ _বধ্যতৃষে- 
ক্ষত্রিয়োচিত তেজ এবং গর্ষে মৃত্যু আপিঙ্গন _ একটা দেখিবার জিনিষ । অর্ধেন্দুবাবু 
আদল কি নকল বিষ্বাদিগগজ _ অভিনয়ে তাহা। নির্ণঘ করা কঠিন হইয়াছিল। 
বিশেষ আহারে বলিয়া আশমানির সমক্ষে তাহার জলপানের ভঙ্গি-গলনালি 
সঞ্চালনের অভিনয় এত শ্বাভাবিক হইয়াছিল--ঘে তাহ! গ্রশংসার-অতীত। বস্ষিমচন্্র 
বিষলার চরিক্্র যেরূপ পরিকল্পন! করিয়াছিলেন, তিনকড়ির অভিনম্ব-চাতুর্য্ে সেই 
চিতই পরিষ্টুট হইয়াছিল। জগৎসিংহ, অভিরাম স্বামী, তিলোত্তমা ও আশমানির 
সূমিকাভিনয়েও কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষ! গৌরবলাভ করিয়াছিলেন 
স্থরে্জবাবু এবং শ্রীমতী তারাহুন্দরী। ওসমান ও আয়েষার ভূমিকায় ইহারা 
উভয়ে যেক্প সুম্ কলাজানের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় । এখনও পর্য্্ত 
“ুর্গেশ্নন্দিনী ,অভিনয়ে ইহাদের নাম বিজ্ঞাপিত হইলে. রঙ্গালয়ে আশাতীত দর্শক- 
সমাগম হয়। গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গঠিত এই “ছুর্গেশনন্দিনী'র সকল. 
থিয়েটারেই অভিনয় হইয়। থাকে । একখানি গীত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম । 

জগৎসিংহের উদ্দেস্ট্ে আয়েষা : 
“যার ছবি দিবানিশি, যতনে হাদয়ে রাখো, 
আপন তুলিয়া মন, তার সুখে স্থখী থাকো। 

করিয়াছ প্রেমদান, চাহনি তো। প্রতিদান, 
তবে কেন হীনপ্রাণ, সলিলে নয়ন ঢাকে]। 
দেখিতে নে মুখে হাসি, সতত তুমি প্রয়্াসী, 
হয়ে তারি অভিলাধী, সাধে বাদ সেধোনাকে1।” 

'মীরকাসিম' 

«সিরাজন্দৌলা” অভিনয়ে আশাতী'ত কূতকার্ধ্যতা লাভ করিয়া! গিরিশচন্দ্র পুনরায় 
'মীরকাদিমণ এঁতিহাসিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হছন। অআষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে লিখিত: 
হইয়াছে, * 'লিরাজদ্দৌলা', “মীরকা সিম', “ছত্রপতি শিবাজী' প্রসূতি প্রক্ুত এতিহাপিক 

নাটক বহুকাল পরে রচিত হয়। যথাসময়ে তাহার আলোচনা করিব।” বাস্তবিক 

ইতিহাস অস্কু্জ রাখিয়া এই তিনখানি নাটক রচনায় তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়া ছিলেন, 

এবং তীহার পরিশ্রমও সার্থক হইয়াছিল। 'সিরাজদ্দৌলা' রচনার পর হইতেই ব্বদেশী 

যুগের প্রবর্তন । এই যুগ্নে 'মীর্কাদিম' লিখিত হওয়ায় বছুল পরিমাণে ্বদেশভাব, 

৩৭৪. 



ইাতে এুতিফলিত হইয়াছিল । 
২যা আযাচ (১৩১৩ সাল) 'মীর্কাসিম' “মিলার্ত থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত 

হুয়। এরথমাছিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ : 
মীরজাফর গিরিশচন্ত্র ঘোষ। 

ষীরকাসিম প্ররেজনাখ ঘোষ (দানিবাবু)। 
সথজাউদ্দৌল! ও লাল সিং মণীন্দরনাথ মণ্ডল ( মণ্টুবাবু )। 

সাহ আলম ও আমিয়ট টব. 981767165 ( 4728628 )। 

আলী ইব্রাহিম তারকনাথ পালিত । 

সাঁমসেরউদ্দিন ও ডাক্তার ফুলারটন রমন্মথনাথ পাল (হাছুবাবু.)। 
তকী খা শ্রীনগেন্জনাথ ঘোষ । 

মহম্মদ আসীন শ্রীউপেন্ত্রনাথ বদাঁক। 

হায়বতুল্প। ও আরাব আলী শ্রীজীবনকৃষণ পাল। 
ফৌজদার-দূত শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় । 
জগংশেঠ মহতাবচাদ ও সমর পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচারধ্য ॥ 
জগংশেঠ ত্বূপঠাদ শ্রা্ঘট বিহারী মিত্র । 

রায়হুর্লভ, কৃষণচন্দ্র ও সলিমান জ্ঞানকালী চট্টোপাধ্যায় । 

রাজবল্পভ ও মহম্মদ ইসাথ পায়ালাল সরকার । 

রামনারায়ণ ও আলম খ! শ্রীউপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য । 
নন্দকুমার শ্রসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। 

ভ্যাঙ্গিটার্ট অটলবিহাবী দাস। 

হুলওয়েল, হে ও মেজর আযাডম্স অর্দেম্দুশেখথর মুস্তফী। 
হেষ্টিংস শ্রমতী প্রকাশমণি। 

ইজিস, ব্যাটসন ও মনরে শ্রাক্ষেজমোহন মিত্র । 

মাঝি মন্থনাথ বস্থু। 

বেন্ড ও জোন্দ শ্রীবরজেন্ুনাথ চক্রবত্তা। 

জন কার্ণাক শ্রীসত্যনজ্রনাথ দে। 

গুরগিন খা খগেন্্রনাথ সরকার । 

খোজ! পিক্র শ্রীহরিদাস দত্ত। 

খোজা, বাঁজিদ ও জাফর খ! শ্রীনিম্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় । 

মণি বেগম, ঞ্রমতী স্ধীরাবাল। ( পটল! )।. 

বেগম স্থলীলাবাল1। | 

তার! তিনকড়ি দাসী। ইত্যাদি। 
শিক্ষক গিরিশচন্্র ঘোষ ও 
স অর্ধেন্ুশেখর মুস্তফী। 

সঙ্গীত-শিক্ষক শ্ীতারাপদ রায়। 

৩৭৫ 



'সিরাজন্দৌলার ক্যা “মীরকাসিমের অভিনয়ও সর্বাদহন্থর হুইয়াছিল। পাই 
'ছইখানি নাটকই গিদ্িশচজ্রের শেষজীবনের বিজয়-ইৈজযন্তী। নবাব দিরাজদৌল। 
ও নবাব মীরকালিমের পতন এবং বঙ্গে ইংরাজ-রাঙগতীর প্রথঘ অহাদয়ের ইতিহাস 
এই নাটক ছুইখানিতে যেকপ পরিশ্কুট + তংসঙ্গে নাটায-পৌন্দও সেইস্ধপ পরিপুষ্ট। 
মীক়কাঁসিম' নাটক একাদিক্রমে সাত যাপ কাল ধরিয়! প্রত্যেক শনিবারে «মিনার্তী* 
অভিনীত হইয়াছিল, অথচ উহা কাহারও নিকট আদৌ পুরাতন হয় নাই। দর্শক- 
সমাগমে ইছা “নিরাজন্দৌগা'কেও অতিক্রম করে। এই বংসর মিন/র্ত। খিঘেটারে'র 
আয় লক্ষাধিক হুইয়াছিল। 

অঠিনেমী-সংসর্গে বঙ্গ-নাট্যশাল! দৃধিত বলিয়া যে সপ্প্রনায়-বিশেষ খিষেটারের 
নামে নাসিক! কুঞধিত করিতেন, তাহাদের মধ্যে বহু সন্থান্ত ব্যকিই এই ছুই নাটকের 
অভিনয় দেখিবার, জন্য থিয়েটারে পদার্পণ করেন। 

১৯১১ গ্রী, ১৮ই জাহয়ারী তারিখে গভর্মমেন্ট করুক "মীরকাসিম" নাটকের অভিনয় 
ও প্রচার বন্ধ হয়। এ নিমিত্ত এতদ্-নন্বদ্ধে অমরা বিশদ সমালোচনা! না করিয়া 
তৎমামমিক কয়েকধানি সংবাদপত্রের মন্তব্য মাত্র উদ্ধত করিলাম : 
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প্গিরিশবাবু তাহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ, তাহার অদম্য উৎসাহ 
ও অনন্তসাধারণ লিপিকুশলতার সহারনতায় এই নাটকখানিকে তাছার স্বকীয় কীঙ্ি- 
সুস্কে পরিণত করিয়াছেন ; এই স্ততের বনিঘাদ হইতে চূড়া পর্যন্ত হ্বদেশ-প্রেমের পাক) 
সোনায় গঠিত ।."*গিরিশবাবুর রচনা-কৌশলে মুগ্ধ হুইয়াছি, অভিনন্বের পারিপ]ট্যে 
পরিতৃপ্ত হইগ়াছি। ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি, মীরক|সিম প্রজা হতৈষী নরপতি ছিলেন, 
ইংরাজ বণিকের কর্মচারীর হন্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা হইগ। তিনি নবাবী করিতে ইচ্ছুক 
ছিলেন না, তাই তিনি ইংরাজের বঙ্গে লড়িয়াছিলেন, হটিয়াছিলেন ও শেষে সর্বধ 
বফিত.ছইয়া নিরাজয় অনাথের ভায় মরিয়াছিলেন। এই কক্ষালটুকু অবলগ্ন করিয়া 
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এমন একখানি বিচিত্র ও বিপুল নাটক গিরিশবাবু ভিন্ন অন্য কেহ রচনা! করিতে 
পারিবেন কিনা জানি না।* ইত্যাদি । 'বহ্ধমতী”, ৩*শে আফা, ১৩১৩ সাল। 
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'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা, 

১৩১৩ জালের হেমস্তাগমে অর্থাৎ কাঠিক মাসের প্রারস্তেই গিরিশচন্দ্র পুনরায় 
াপানী গীড়ায় আক্রান্ত হন। শীতকালে দারুণ যন্ত্রণায় যখন তিনি গৃহে আবদ্ধ, সেই 
সময়ে বড়দিনের কিয়ন্দিবস পূর্বে “মিনার্ভা'র কর্তৃপক্ষগণ একদিন তাহাকে দেধিতে 
আনিয়! দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, “মহাশয়, সব থিয়েটারে নৃতন বই হইতেছে, 
আপনি পীড়িত, আমর! কিছুই করিতে পারিলাম না ।” সেই রুগ্ন অবস্থায় গিরিশচন্দ্র 
বলিলেন, “ডাবিবেন না, যাহা হোক কিছু একটা করিয়া দিব” সেইদ্িনই তিনি 
স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের গ্রস্থাবলী পড়িতে আস্ত করিলেন এবং কম্মেক 

দিবসের মধ্যেই মলিয়ারের 1 8%0% 719৫0 অবলম্বনে '্যায়সা-কা-ত্যায়সা, 
প্রহদন রূচনা করিয়া বড়দিনের নৃতন গ্রহনের অভাব পূর্ণ করিলেন।* 

১৭ই পৌষ (১৩১৩ সাল) “মিনার্তা খিয়েটারে ঘ্যায়সা-কা-ত্যায়সা" প্রথম 
অভিনীত হয়। প্রথমাভিন্য় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

হারাধন অর্দেন্দুশেখর মুস্তফী। 
রসিক শস্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)। 
সনাতন অটলবিহারী দাষ। 
মাণিক শ্রনৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্ছু। 
মিঃ নন্দী শক্ষেত্রমোহন মিত্র । 

* গিরিশচন্দ্র প্রদশিত পথ অনুদরণ করিয়া তৎপরে প্রসিদ্ধ গ্তিনাট্যকার বগাঁয় অতুলকফ 
মিগ্র মহাশয় মলিয়ারের প্রস্থ অবলম্বনে 'তুফানী” “ঠিকে ভূলঃ, 'রঙ্গরাজ' প্রভৃতি অনেকগুলি গীতিনাট্য 
ও প্রহসন রচনা করেন এবং তাহা! মুখ্যাতির মহিত 'মিনার্তা'র অভিনীত হুয়। 

গি ২? ৩৭৭ 



ছিঃ. ঢোল শ্রীহরিদান দত্ত । 
ছোষিগপ্যাধি ডাকার ভ্রীদেবকঠ বাঁগী। . 
রত্তনমালা | : জ্রীমতী হ্ষস্তকুষারী। 

' গরব : স্থুশীলাবালা। ইত্যাদি। 
শিক্ষক গিরিশচঙ্ ঘোষ ও 

অর্ধেন্ুশেখর মুস্তফী | 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবকণ্জ বাগচী । 
নৃত্যা-শিক্ষক শ্রীনৃপেন্দরচজ্ত্র বন্থু। 
বঙ্গভূমি-সজ্জাকর জ্বকালীচরণ দাস। 
বংশীবাদক ও এঁক্যতান বাদনাধ্ক্ষা শ্রীঅমৃতলাল ঘোষ । 

প্রহসনথানি দর্শকমণ্ডলীর বিলক্ষপ হাদয়গ্রাহী হইয়াছিল» এ নিমিত্ত “ষ্যায়সা-কা” 
ত্যায়সা, বছদিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চ অধিকার করিয়াছিল। প্রায় সকল থিয়েটারেই ইহার 
অভিনয় হইয়া থাকে । গ্রন্খানি গিরিশচন্দ্র তাহার পিতৃদ্বসেয় প্রযুক্ত দেবেজ্ত্রনাথ 
বস্থর নামে উৎসর্গীকৃত করেন । যথা £ 
“ন্সেহাস্পদ শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ বন্থ। 

ভায়া,-তোমার উদ্ভোগ ও সাহায্য ব্যতীত শধ্যাশায়ী অবস্থায় এ প্রহসনখানি 
লিখিতে পারিতাম না। তুমি চিরদিনই আমার সহায়, এই ক্ুত্ গ্রন্থখানি তোমার 
নামে উৎসগাঁকত করিয়া! আমি যে তৃপ্ত, তাহা নছে। তবে তোমারই লাহায্যে এই 
গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে, এ নিমিত্ত ইহার সহিত তোমার নাম জড়িত থাকে, ইহাই 
আমার অভিগ্রায়। ইতি 

আবশীর্ববাদক 
শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ ।৮ 
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ঘড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

«কোহিনুর গিরিশচ্্র 

বসন্তাগমে রোগমৃক্ত হইয়। গিরিশচন্জর নুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্জ-সম্পাদক পর্ডিত পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটি স্থহদের উৎসাহে “মহম্মদ সা' (অর্থাৎ নাদির সার ভারত 
আক্রমণ) নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু 'সিরাজদ্দৌলা”র সহিত কল্পিত নাটকের 
ঘটন! ও চরিত্রগত বিস্তর সৌসাদৃশ্ত দেখিয়! প্রথম ছুই অন্ব রচনার পর, উহ পরিত্যাগ 
করেন এবং “ছত্রপতি শিবাজী” নাটক লিখিতে প্রবৃত্ব হন। নাটক রচনা শেষ হইলে 
জ্যষ্ঠ মাস (১৩১৪ সাল) হইতে “মিনার্ডা থিয়েটারে' তাহার শিক্ষাদান-কার্ধ্য আরস্ত 
ছয় । 

এই বৎনরের প্রারস্তে বৈশাখ মাসে নদীয়। কুডুলগাছির বিদ্লোৎসাহী জমীদার, 
হাইকোর্টের উকীল, পঞ্ডিতবর গ্রসন্নকুমার রায় এম. এ. বি. এল. মহাশয়ের জোট পুত্র 
বাবু শরৎকুমার রায় বি. এ এক লক্ষ আট হাজার টাকায় প্রকান্ড নিলামে স্বগাঁয় 
গোপাললাল শীলের 'এমারেজ্ড থিয়েটার? ক্রয় করেন। ইতিপূর্বে এই থিয়েটার-বাটী 

ভাড়া লইয়া “ক্লাসিক থিয়ে্টার' সম্প্রদায় অভিনয় করিতেন। শরত্বাবু থিয়েটার কিনিয়া 
কাধ্য-সুশৃঙ্ঘলার নিমিত একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষের বিশেষরূপ অভাব অনুভব করিতে 
লাগিলেন। তাহার পিত। গ্রসন্নবাবু বহুদর্শা ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি শরত্বাবুর 
নিকট গিরিশচন্দ্র নাম উল্লেখ করিয়া! বলেন, প্যদি আদর্শ নাট্যশালা স্থাপন করিতে 
চাও, তাহ। হইলে তাঁহার স্তায় উপযুক্ত ব্যজির হস্তে কার্ধ্যভার অর্পণ কর।” উদ্কোগশীল 
শরৎবাবু দশ হাজার টাকা বোনাস ও চারিশত টাকা! মাসিক বেতন দিয়! গিরিশচন্ত্রকে 

অধ্যক্ষপদে নিষুক্ত করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম হইল “কোহিঙ্গর থিয়েটার? | 

আষাঢ় মাসের শেষে গিরিশচন্দ্র কার্ধ্ভার গ্রহণ করেন। তিনি যখন যোগদ|ন 

করিলেন, তখন বাটার সংক্কারকা্ধ্যও শেষ হয় নাই? দৃশুপট, পোষাঁক-পরিচ্ছদ, সাজ- 

সরঞ্কাম প্রভৃতি সকলই অভাব। স্থবিখ্যাত নাট্যকার পণ্ডিত স্বর্গ ক্ষীরোদগ্রসাদ 
বিস্তাবিনোদ মহাশয় "টাদবিবি' নাটক লিখিতেছেন, তাহারও শেষান্ক তখন অনম্পূর্ণ। 
গিরিশচন্জের বিপুল উদ্তমে ও পুঙ্খাসথপুত্খ পর্যবেক্ষণে অনিয়মপ্রক্ষিগ্ড সকল কাধ্য 
হুশৃঙ্ধলাবন্ধ হইয়া উঠিল। কাধ্যের সত্বরতাবশতঃ “াদবিধি'র বাকী অংশ তিনি 
স্বয়ং লিখিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া লইলেন এবং দিবারাজ রিহারত্য|ল দিয় 
সম্প্রঘায়কে স্থশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। বঙ্গ-নাট্যশালার আদি ঠ্েজ-ম্যানেজার 
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ধর্মধানবাবু$-গপিরিশচঞ্জের উপদেশ ও সাহাযো ঘিগুণ উৎসাহে বাটার সংস্কারকার্ধোর 
মনোনিবেশ করিলেন, সকলদিকেরই স্থব্যবস্থা হইল। সম্প্রদায়স্থ সকলেই গিরিশচন্ত্রের 
উৎসাহে উৎসাহাদ্িত। যে কোন উপায়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়। শ্রাবণ মাসের মধ্যেই 
থিয়েটার খুলিতে হুইবে, কারণ-_কোনও শুভ কার্ধ্ানষ্ঠান ভাঙ্র মাসে হিন্মুর পক্ষে 
নিষিদ্ধ। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে 'ত্বত্থাধিকারীকে বিস্তর ক্ষতি 
স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কর্্মবীর গিরিশচন্ত্রের নিকট কোন কার্ধ্যই অসাধ্য নহে, 
আহার-নিত্রা পরিত্যাগ করিয়া পলিতকেশ বৃদ্ধ, যুবকের ন্যায় অহোোরান্র পরিশ্রম 
করিতেছেন দেখিয়া সকলেই পরমোৎসাছে স্ব-স্ব "কার্ধ্য হুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে 
লাগিলেন। ২৬শে শ্রাবণ রবিবার, “কোহিহ্থর থিয়েটার” মহাসমারোহে খোলা হইল । 
ক্ষীরোদবাবুর “টাদবিবি' এই রাতে প্রথম অভিনীত হয়। স্থবিখ্যাত প্রফেসর স্বীয় 
দক্ষিগাচরণ সেন মহাশয় গিরিশচজের উৎসাহে, তাহার সম্প্রদায় লইয়া পাদবিবি, 
নাটকের গীতগুলি স্থদক্ষতার সহিত একাতানবাদনের সহিত গঠিত করিয়া বঙ্গ- 
নাট্যশালার দর্শকগণকে নৃতনন্ব প্রদর্শনে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম অভিনয় রজনীতে 
২২৫০ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল। 

ছত্রপতি শিবাজী? 

এইসময়ে ৩২শে শ্রাবণ (১৩১৪ স।ল) গিরিশচন্দ্র "ছত্রপতি শিবাজী” “মিনার! 
বিষ্নেটারে” প্রথম অভিনীত হয়। গিরিশচন্দ্র তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত এই নাটকের শিক্ষাদান 

করিয়া 'কোহিছরে' যোগদান করিয়াছিলেন। প্রর্থিতযশ! স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 
তৎপরে.“মিনারা*র অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়া শেষ ছুই অক্কের অভিনয়-শিক্ষা সম্পূর্ণ 
করেন। প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ : 

শিবাজী অমরেন্্রনাথ দত্ত । 
দাদোজী কোগুদেব ও সায়েস্তা খা নীলমাধব চক্রবর্তী । 
রামদাস হ্বামী শ্রনগেক্জনাথ ঘোষ। 
শস্তাজী শ্রমতী শনীমুখ (শিশু) ও 

শ্রীধীরেন্্রনাথ নিংহ (যুব। ) 
তানাজী রীপ্রিয়নাথ ঘোষ। 
গঙ্গাজী শ্রীৃপেন্দ্রচ্ত্র বন। 
ফেরঙ্গজী, খোবান খ। ও পোলাদ' শ্রদত্যেন্্নাথ দে। 
মোরোপন্ত শ্ররামকালী বন্দ্যোপাধ্যায় 
হুর্যযাজী শ্ীসিতাংগ্ুজ্যোতি মুমদার 

(বকুৰারু )। 
আফজলখা বব, 8996:165(410556010 । 



শল্তাজী। মোছিতে,পৃজারী ওজমাদার অক্ষয়কুমার চষ্কবর্তী 
মঙ্লিকজী-ও-মুলানা আহম্মদ হরিদাস দত্ত । . 
কষ্াাজীপন্ত | অন্থকুলচন্দ্র বটব্াযাল (আ্যাঙ্গাস)। 
আওরজজেব তারকনাথ পালিত । 
জাফর খা প্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধায়। 
দিলির খ' শ্রীঅহীন্দ্রনাথ দে। 
রামসিংহ ও উদয়ভানু প্রহীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
আবুল ফতে খ! শ্রানির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 
জিজাবাই ' শ্রীমতী প্রকাশযণি। 
সইবাই প্রমতী কুস্থ্মকুমারী । 
পুতলাবাই স্থশীবাবাল]। 
লঙ্ত্রীবাই শ্রমতী হুধীরাবাল। ( পটল )। 
বিজাপুর বেগম মতী পান্নান্ুন্দরী । 
মূলানা আহম্মদের পুজ্বধূ শ্রীমতী বাকারাণী। ইত্যাদি। 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবকঞ্ঠ বাগচী ও 

শ্রীতারাপদ্ রায়। 
নৃত্য-শিক্ষক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্র বহু । 
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর শ্রীকালীচরণ দাস। 

“মীরকাদিমের'র ন্যায় 'ছত্রপতি শিবাজী'ও ম্বদেশীধুগে রচিত হওয়ায় বঙ্গ- 
রঙ্জমঞ্চের উপর অপামান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিন সপ্তাহের পর ২৮শে 
ভাব্র হইতে 'কোহিঙ্থর থিয্েটারে'ও “ছত্রপতি শিবাজী”র অভিনয় আরম্ভ হয়। উভয় 
থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় লইয়৷ নাট্যজগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
হইয়াছিল। কোহিঙ্গরে আওরঙ্গজেব, শিবাজী, গঙ্গাজী, জিজিবাই, লক্মীবাই গ্রভৃতি 
ভূমিকা গ্রহণে গিরিশচন্দ্র, দানিবাবুং 'হাছুবাবু, তিনকড়ি দাণী, শ্রীমতী তারাহন্দরী 

'প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ায় অভিনয় যে অতি উৎংকৃট হইয়াছিল, তাহ! বলাই 
বাছল্য। প্রতিযোগিতায় অভিনয়-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে উভয় থিয়েটারই ন্যুনাধিক 
হুখ্যাতিলাভ করিয়াছিল। লে সময়ে এমন একখানি সংবাদপত্র ছিল না, যাহার শ্স্ত 
'ছত্্রপতি'র হুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ ন| ছইয়াছিল। উভয় থিয়েটারের অভিনয় তুলনায় 
ব্জবাসী'তে একটা দীর্ঘ সমালোচন! বাহির হুইয়াছিল। তন্মধ্যে গরিরিশচজের 
াওরজজেব-ভভূমিকাভিনয় লখন্ধে এক ছত্র এই, “ভাহারই তুলন| তিনি এ মহীমণ্ডলে ।” 

১৯১১ প্রী,“জাইয়ারী "মাসে গজ্ঞার্মেপ্ট কর্তৃক “ছক্রপতি শিবাজী'রও অভিনয় এবং 
প্রচার নিষিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত 'এ নাটক লশ্বদ্বেও আমরা কোনও আলোচনা! করিব 
না। কেবল শিবান্ধীর তৃতীয়া গহ্ষী পুতলাবাই চরিত্র বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য 
বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি 

গিরিশচজ, ঘলিতেন, "প্রেম নন্স-নানীর তৃতীয় নেআ উদ্গীলিত করে।" ইহার 
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আডান “কালাপাহাড়ের চঞ্চলার এবং 'ভ্রান্তির অনগায় গিরিশচন্জ ' কিছু-কিছু 
দিষ্বাছেন। কিন্ত পুতলায় আমরা তাহার পূর্ণবিকাশ দেখিতে পাই। পতন! সতী, 
প্রেমবলে পতির ভূত, ভবিষ্তৎ ও বর্তমান তাহার নখ-দর্পণে। পুতলা গিরিশচন্ত্রে 
অপূর্ব হি! 

এ নাটক সকন্কেও আমর! তৎ-সাময়িক কযেকখানি সংবাদপঞ্জের মন্তব্য উদ্ধৃত 
করিলাম : 

ভারত-প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কতৃঁক লম্পা্গিত 'বেঙ্গলী'তে 
লিখিত হয়; “01317908096 15 01736 0£ 006 6656 2150. 20086 00৬60] 

0:970)85 ৮০: 0:0073০29. 010. 0১6 [150181) 9028০. অর্থাৎ ভারতবর্ষের রঙ্গালয়- 

সমূহে এ পধ্যন্ত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ববাপেক্ষা ওজস্ষিতাপূর্ণ বতগুলি নাটক অভিনীত 
হইয়াছে, “ছত্রপতি' তাহাদের মধ্যে অন্ততম। মহারাষ্ট্রের স্থসন্তান তেজন্বী পণ্ডিত 
ত্বর্গায় সথারাম গণেশ দেউক্কর তৎ-সম্পাদিত “হিতবাদী'তে ( ১৭ই আশ্বিন, ১৩১৪ 
সাল) লিখিয়াছিলেন, “মহারান্ীয়ের৷ ছত্রপতি শিবাজীকে ধেরুপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন 
করিয়া থাকেন, গিরিশবাবুর নাটকে তাহা বিশ্বুমাজ ক্ষুগ্ন হয় নাই দেখিয়া আমরা 
আনন্দিত হুইয়াছি। শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ সদ্গুণ এবং তাহার সহচর ও 
কর্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট কর! 
হইয়ান্ধে। জাতীয় অভ্যুদয়ের পক্ষে এসকল গুণের প্রয়োজনীয়তার বিষয় চিন্তা করিলে 
ঝলিতে হয়, গিরিশবাবু অতি হুসময়েই এই নাটকের প্রচার করিয়াছেন। বাঙ্গালীর 
জাতীয় ভাব বর্ধন বিষয়ে এই নাটক বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়। আমাদিগের 
বিশ্বান।” ইত্যাদি। 

রায়বাহাতুর শ্রীযুক্ত জলধর সেন তৎসম্পার্দিত “বস্থমতী”তে (৪ঠ1 আশ্বিন, ১৩১৪ 
সাল) লিখিয়াছিলেন, "তাহার উর্বর কল্পনার লীল! কোথাও ইতিহানের সত্যকে ব্যর্থ 
বা ক্ু্ করে নাই। ক্ষুত্র লেখক অতিরঞ্জনের প্রলোভনে শিবাজীর প্রকৃত মৃত্তি বিকৃত 
করিয়া! ফেলিত, গিরিশবাবু তাহা উজ্জ্বল করিয়া! দেখাইয়াছেন। শিবাজীর কনিষ্ঠ 
মহিষী পুতলীবাই ও ত্বদেশভক্ ব্রাহ্মণ-যুবক গঙ্গাজী গিরিশবাবুর নৃতন কৃষ্টি; ইহারা 
শিবাজী চরিজ্রের দুইটী বিভিন্ন বিশেষত্ব - যেন শিবাজজীর অন্তর হইতে মহুস্ত মৃত্তিতে 
আত্মপ্রকাশ করিয়া কোথাও তাহাকে কর্তব্যপথে পরিচালিত করিতেছে, কোখাও 
মৌন ছায়ার স্তায় তাহার অন্থবত্তী হইয়াছে । শিবাজীর অভিনয় দেখিতে-দেখিতে মনে 
হয়ঃ যেন শিবাজী দেশবিশেষে, যুগবিশেষে জন্মগ্রহণ করেন নাই, ধরাতলে যখন 
অত্যাচার প্রবল হয়, দরিজ্জ উৎপীড়িত হয়, দ্বযৃষ্তি চূর্ণ ছয়, লতীলগ্্ীগণ পাষও-হত্ডে 
নিগৃহীতা হন - তখনই সেই দেশকে রক্ষা করিবার জন্ত বিধাতা একজন শিবাজীকে 
ছত্রপতিরূপে প্রেরণ করেন, এইজন্কই শিবাজী পিবশক্ষি-সভৃত _শঙ্ষর-অংশ | গিরিশ- 
'বারু শিবাজী-জননী জিজিবাইকে যেডাবে অফিত করিয়াছেন, এই হতভাগ্য জাতির 

শ্যাতৃত্বের বরণীয় আঘর্শ লেইরপ মহুনীয় ছওয়! কর্তব্য! গিরিশরাবু তাহার পরিপত 
বয়সের সংযত কল্পনার সকল শক্তি) সকল জ্যোতি: ঢালিয়া এই প্রাঞ্চঃশরদীয় শহারাই 
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দকোহিনুরে'র শোচনীয় পতন 

বঙ্গ-নাট্যশালার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ুগুপির একত্র সমাবেশে, উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে 
উদিত হইয়া, এক বৎসরের মধ্যে 'কোহিঙ্গর থিয়েটারে'র যেরূপ শোচনীয় পতন 
হইয়াছিল, বোধহয় বঙ্গের কোনও রঙ্গালয়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটে নাই। 

«কোহিহ্থর থিয়েটার' খুলিবার অল্লিন পরেই স্বত্বাধিকারী শরৎবাবুর মাতৃ বিয়োগ 
হয়। সঙ্গে-সঙ্গে শরৎবাবুও অন্স্থ হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় 

চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি মধুপুরে বাম্ধু পরিবর্তনের নিমিত্ত গমন করেন। দারুণ 
পরিশ্রমে এবং হেষস্তাগমে গিরিশচন্ত্রও পুনরায় হাপানী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া 
পড়িলেন। থিয়েটার খুলিবার ছয় মাস গত হুইতে-না-হইতে পৌষ মাসে শরত্বাবুর 

মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর তিনদিন পরে তাহার পিতৃদেবও শবর্গারোহণ করেন। 

শরৎবাবৃর মৃত্যুর পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! শ্রীঘুক্ত শিশিরকুমার রায়, শরতবাবুর এষ্েটের 
এক্জিকিউটার হইয়া থিয্লেটারের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। গিরিশচন্দের পীড়া 

ও শরৎবাবুর অকালমৃত্যুতে “কোহিঙ্থরে'র অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল হুইয়৷ পাড়িল। 
গিরিশচন্দ্র কোনও নতুন নাটক লিখিবার অবসর পাইলেন না, থিয়েটারের আয়ও ক্রুশ 

কমিতে লাগিল। শিশিকবাবুর পক্ষে এ কাজ নৃতন, গ্লিরিশচন্দ্ের সহিত তিনি 

ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলেন না। তিনি পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কতদুর আর 

কাধ্যক্ষঘ হইবেন, শিশিরবাবুর মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি গিরিশচজোর 
বেতন বন্ধ করিয়া! দিলেন। 

গিরিশচঞ্জ শিশিরবাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন না। বসন্তাগমে শরীর 
কথকিৎ সুস্থ হইলে তিনি “ঝান্সির রাশী' নাটক লিখিতে আরন্ত করিলেন। ছুই অঙ্ক 
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লেখা শেষ হ্ইযা'র পর একদিন কোনও উচ্চতম পুলিশ কর্মচারী কথা-এসাগ ভীহাকে | ক নাটক লিখিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। স্তর়াং গিরিশচন্ত 'বাঙ্গির রাদী' জিখিতে বিরত হইয়া একখানি সামাজিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চারি আধ লেখা শেষ হইলে দেখিলেন, তাহার তিন যাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে, পুন: পুনঃ তাগাদা সত্বেও থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ উদাসীন । সুতরাং তাহাকে আদালতের আশ্রয় লইতে হইল। শিশিরবাবু এ সময়ে স্বর্গীয় শরৎবাবুর এষ্টেটের দেনা এবং 
বিশৃধ্খল থিয়েটার লইয়া বিব্রত হইয়! পড়িয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে গিরিশচ্জের সহিত সহ্যবহার করিল, সর্ববগরকারে তাছার সাহায্যলাভে পুনরায় তিনি সকল দিক গুছাইয়া লইতে পারিতেন। এই একট তুলে গিরিশচন্দ্রের সহিত তাহা'র সম্বন্ধ বিচ্ছির হইল। | 

আদালতের আশ্রয় লইতে গ্রিরিশচন্দ্রের ইচ্ছ। ছিল না, কিন্তু কোনও সুযোগ্য 
এটনী তাহাকে বলেন, যে আপনি যদি নালিশ না করিয়া অন্য থিয়েটারে যোগদান করেন, তাহাহইলে ইহারাই আপনার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিবে । গিরিশচচ্্ বুঝিলেন কথা সত্য, তিনি তাহার প্রাপ্য বেতন এবং বোনাদের দরুন বাকী চারি 
হাজার টাকার জন্ত হাইকোর্টে মক দম! রুজু করিকেন। বিচারে জয়লাভ করিয়৷ খরচা লমেত তিনি সমস্ত টাকা প্রাপ্ত হন। 

'কোহিম্ুরে'র সহিত গিরিশচন্দ্রের লবদ্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, স্টার থিয়েটার, তাহাকে লইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্ত “মিনা্া'ও নিশ্চিত্ত ছিল না। “মিনার্ভা'- পক্ষী তীক্ষবুদ্ধি মহেজ্্কুমার মিত্র একান্ত যত্ু এবং আগ্রহ দর্শনে, শ্রাবণ মাস 
হইতে গিরিশচন্্র পুনরায় “মিনার্ভা থিয়েটারে” মালিক চারিশত টাকা বেতন এবং খরচ বাদ থিয়েটারের লাভের পঞ্চমাংশের অধিকারী হইয়া যোগদান করিলেন। " 

*. ১৯১২ শ্রী, ২৭শে জুলাই তারিখে প্রকাগ্ত নিলামে “কোহিত্বর থিয়েটার? খণের দায়ে বিজ্রীত হয়া যায়। একলক্ষ এগার হাজার টাকার 'মিনার্ডা ধিয়েটারে'র বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহ্ন পাড়ে মহাশয় তাহা খরিদ করেন। তাহার উৎসাহে এবং সকলের অনুরোধে গ্রন্থকারের পরম শ্বেহভাজন ও পরমাত্বীয় পিতবর প্রযুক্ত দেবেজ্রনাথ বসু মহাশয় উদ্ত নাটকের পঞ্চম অঙ্ক লিখিয়া দেন। “গৃহল্্ী' নামে এই নাটক 'ষিনার্ভা থিয়েটারে” (৫ই আহি, ১৩১৯ সাল) প্রথম অভিনীত হয়। “পরিশিঞ্টে" ইহার বিশ্বৃত বিবরণ দ্রব্য 
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সগ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

ঘমিনার্ভা'য় কর্মজীবনের অবসান 
হাপানীর আক্রমণ নিবারণের জন্য ছুই বংসর কাশী গমন। 

এবার “মিনার্ড। থিয়েটারে আসিয়া গিরিশচন্দ্র গরথমে "শান্তি কি শাস্তি? নামক 

সামাজিক নাটক রচনা! করেন। ১৩১৫ মালে নানা! কারণে কলিকাতায় ৰিধবা-বিবাহু 
লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেইপময়ে “মিনার থিয়েটারের কত্তৃপক্ষগণ 
গিরিশচন্দ্রকে এ বিষয় লইয়া একখানি সামাজিক নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। 
“বলিদান” নাটক অনুরোধে লিখিতে হইলেও গিরিশচন্ত্রের তাহাতে সম্পূর্ণ সহাম্ভূতি 
ছিল, কিন্তু এই বিরাট উত্তেজনার সময়, উত্তেজনার বিষয় লইয়া নাটক লিখিতে তিনি 
প্রথমতঃ সম্মত হুন নাই, কেননা সে রচনা অনেকের মনঃপীড়ার কারণ হইতে পারে। 
যাহাই হউক কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ অনুহরাধ তিনি উপেক্ষ। করিতে পারিলেন না, এবং 
পারিলেন ন৷ বলিয়াই বঙ্গ-নাট্যসাহিত্যের এই অপূর্ব্ব সম্পদ আমর! লাভ করিয়াছি । 

“শাস্তি কি শাস্তি? 

এই নাটকে গিরিশচন্দ্র বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করেন নাই। 
নাটকের শেষে তিনি পাগলের মুখ দিয় বলিয়াছেন, “বিবেচন। করুন, বিধবা সম্বন্ধে 
খবিদের যেরূপ ব্যবস্থা, তা শান্তি কি শান্তি?” কিন্ত স্মাজের প্রতি কৌশলে 
এই প্রশ্ন গ্রয়োগ করিলেও ুক্দর্শী পাঠক বা দর্শকের কাছে কবির মনোভাব লুক্কায়িত 

থাকে না। গিরিশচন্দ্র যে খধিদিগের সিদ্ধান্ত এবং আদেশ শিরোধার্ধয করিয়া 
লইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রসবকুমারের পুত্রবধূ নির্মলা বলিতেছে,- 
“বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হ'লে ব্রহ্মচারিণী থাক্বে না, হিন্দু সমাজের এ গঠন থাক্বে না, 
আর-এক গঠন হবে। বাবা, ষে দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, মে দেশেও যে বিধবা, 
চিঃবৈধব্য-ব্রত গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত সতী ব'লে গণ্য ।” (২য় অন্ধ, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক |) 

কিন্ত কন্তার প্রতি মমতার প্রেরণায় প্রলম্নকুমার তাহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিজেন ন|।. 

বিশেষতঃ এইসময় তাহার বিধবা কন্তা ভুবনমোহিনীর অধঃপতনে তাহার সঙ্কল্প দৃঢ়তর- 
হইল। প্রসন্নকুমার বিধবা! কন্তা প্রমদার পুনরায় বিবাহ দিলেন। কিন্তু এ সম্বস্ধে- 
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হুরমণি ধলিতেছে, “হার! লমাজ মানে না, ভার! টাকার অন্ত বিধবা-বিবাছ করে % 
'€ ৩য় অন্ধ, ৪র্থ গর্ভাঙ্ |) 

-ব্ধিবা-বিবাছের সপক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, গিরিশচন্দ্র সে নকলের ও অবতারণা 
'করিতে ক্রটী করেন নাই। প্রসন্নকুমার তীছার পত্বীকে বৃঝাইতেছেন, “এখনে। বলছ 
'€ বিধবা-বিবাহ ) মহাপাপ! জণহত্যা-মহাপাপ নয়? হ্বেচ্ছাচারিণী হওয়া মহাপাপ 
নয়? নীতিবিরোধী কাজ মহাপাপ নয় | উপায় থাকতে উপায় না কর! মহাপাপ নয়! 
চক্ষের উপর অনাচার দেখবে- চক্ষের উপর মেয়ে ভষ্টাা হবে দেখবে -_চক্ষের উপর 
উপপত্তির আনাগোন। দেখবে? বোঝে!" এখনে! বোঝো |” ইহার উত্তরে তাহার 
পত্বী বলিলেন, “ইন্দ্রিয় কি এতই ছুর্দম, যে নিষ্ঠাচার -ধর্মাচরণে দমিত হয় না?” 
প্রত্যুততরে প্রয়য়কুমার বলিলেন, “ইঞ্জিয় ছুদিম কি না- তোমার সন্দেহ আছে? পুত্র- 
*শোকাতুর! নারী, বৎসর ফেরে না, আবার পুত্র গ্রসব করে।-ইন্দরিয় ভাড়নায় 
উপপতির দাসী হয়, শোণিত বন্বদ্ধ বিচার থাকে না ।” (২য় অঙ্ক, মগর্ভাঙ্ক।) 

এ কথার উত্তর পার্বতী মৃতাশধ্যায় দিয়া 1গয়াছে। মৃত্যুশধ্যায় তিনি ভুবন- 
'মোহিনীকে বজিতেছেন, “আমি তোমায় দেখি নাই, তাই তো মা গায়ে কালি 
মাখতে পেয়েছ । আমি তোমায় জোর ক'রে এনে কেন কাছে রাখিনি? তুমি 
-নিরাশ্রয় ছয়ে পথ ভূলেছ? ধর্শে তোমার মতি হোকু !* («৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।) 

পিতামাতার কর্তব্ের ক্রটী ভূবনমোহিনীর অধঃপতনের কারণ। সত্য বটে, 
নাট্যকার ভাবে ও ভাষায় নাটকের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাঃ কিন্তু এই 
সামাঞ্জিক নাটক একটা উদ্দেগ্ড ধরিয়া রচিত। হিন্মুভাব গিরিশচন্জের মজ্জাগত 
ছিল, এ নাটকে গিরিশচন্দ্র যে সকল চরিত্র স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহার! তাহার মুখপাত্র 
না হইলেও হিন্দুষ্ভাবে ভাবিত। স্থতরাং তাহাদের.উপর কবির মনের ছায়াপাত 
হইয়াছে । তথাপি তিনি এই সামজিক প্রশ্নের সমাধান ন। করিয়া সমন্তার আকারেই 
রাখিয়া গিয়াছেন ; এবং নাটকেরও নামকরণ করিয়াছেন, বিধবা-বিবাহ- শাস্তি কি 
'শীস্তি ? 

২২শে কারক (১৩১৫ সাল) এই নাটক *মিনার্ থিয়েটারে” প্রথম অভিনীত 
'হয়। প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেজ্ীগণ : 

প্রসন্নকুমার শ্ন্বরেন্ত্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু )। 
বেণীমাধৰ , শরীপ্রিয়নাথ ঘোষ । 
্যামাদাস .. সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রকাশ তারকনাথ পালিত। 
পাগল টব. 138106:165 5৫. (খাকবাবু)। 

প্রবোধ স্থবাসিনী (মালিনী )। 
সর্বেশ্বর ভীনগেজনাথ ঘোষ । 

৪ ঘেচী শ্রীসত্যেন্জনাথ দে। 
যটকঙ্কা প্রহরিদাল দত্ত । 



হেবে! শ্ীহীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
শুভর অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 
মিঃ বাস ও'ভাক্তার প্রঅহীন্জনাথ দে। 
মিঃ মঙ্জিক জীউপেজনাধ বসাক । 
মিঃ বড়াল ও ঘটক প্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। 
ম্যাজিষ্রেট পর্ডিত ভীহরিতূষণ উট্টাচার্ধয। 
'পুলিস ইন্সপেক্টর শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়। 
জমাদার, বেলে ও স্বর্ণকার মন্সথনাথ বহু । 
কোচম্যান গ্রনিশ্দলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। 
বেহারা ও ১ম বৃদ্ধ শীষধুন্থদন ভট্টাচার্য । 
১ম পাহারাওয়াল! ও ২য় বুদ্ধ শ্রননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 
২য় পাহারাওয়ালা পান্নালাল সরকার । 

শুড়া শ্নৃপেন্দ্রচন্জ বন । 
'পার্বতী শ্মতী প্রকাশমণি। 
নির্শলা শ্রীমতী হেমস্তকুমারী। 
ভুবনমোহিনী সরোজিনী (নেড়া )। 

প্রমদা শ্রীমতী শশীমুখী। 
হরমণি স্বশীলাবাল! ৷ 
চিত্তেশ্বরী শ্রীমতী চপলাহ্ুন্দরী । 
১মা দাসী শ্রীমতী শরৎকুমারী । 
২য়। দাসী ও দাই নগেন্দ্রবাল। ৷ ইত্যার্দি। 

সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবকণ বাগচী । 

প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী এই নাটকের ভূমিকাভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় 
দ্িয়াছিলেন। স্থরেন্দ্রবাবুর গ্রসম্নকুমারের অভিনয় বড়ই মর্দস্পর্শা হইয়াছিল। থাকবাবু 
দেখিতেও যেরূপ স্পুকুষ ছিলেন, পাগলের ভূমিকাভিনয়ও করিয়াছিলেন সেইরূপ 

হুন্দর ।« হেবোর ভূমিকায় হীরালালবাবু দর্শক-হৃদয়ে একটা জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত 
করিয়াছিলেন। রর 

নাটকখানি গিরিশচন ্র্গা দীনবন্ধু মিত্রের নামে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। 
"যথা &' ট 

« এই সন্জান্তবংশীয় মাট]ামোদী যুব! বিনয়, সৌজন্য এবং কলাবিদ্বায় গিরিশচন্রের বিশেষ 

গ্লেহাকর্ষণ করিয়াছিলেন। গীড়িভাবস্থায় ইহারই বাটীতে থাকি! নাট্যাচাধ্য অর্ধে শেখর মৃুস্তফী 
মহাশয়ের-্বতা হয়। বিশেষ ভক্তি-শ্ন্ধার সহিত সহায় নরেক্রবার্ তাহার পরিচর্ধ্য1 করেন। 

এঠাহান অকালম্বত্যতে বঙ্গ-মাট/শালার অভিনেতাগণ একজন উচ্চ প্রাণ এবং প্রকৃত সদ হারাইয়াছেষ। 

ইনি সাধারণের নিকট থাকবাবু নাদে সুপরিচিত ছিলেন। ৰ 
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“নাটঃগুর স্বীয় দীনবন্ধু মি হায় শ্রীচরণেযু - | 
“বন্দে রজালয় স্থাপনের জস্ত মহাশয় কর্মকেত্রে আলিয়াছিলেন। আমি সেই 

রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাজ! নির্ববাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আত্তরিক 
কতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধ। সকল উচ্চস্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চস্থানে 
যেন্ধপ উচ্চকার্ধ্যই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে -এই আমার 
বিশ্বাম। যে লময়ে 'দধঘার এফাদশী,র অভিনয় হয়, সে সময়ে ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য 
ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছ প্রভূতিতে যেরূপ 
বিপুল ব্যয় হইত, তাহ। নির্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্ত আপনার 
সমাজচিঅ “সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেইজন্য সম্পত্িহীন 
যুবকবৃন্দ মিলিয়৷ 'সধবার একাদশী, অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি 
ন! থাকিত, এইমকল যুবক মিলিয়া “গ্যাসাগ্তাল থিয়েটার” স্থাপন করিতে সাহস করিত 
না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্জালয়-তরষ্টা বলিয়। নমস্কার করি । 

“আপনাকে আমার হদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রদান করিবার ইচ্ছ। চিরদিনই ছিল, কিন্তু 
উপহার দিবার যোগ্য নাটক লিখিতে পারি নাই, এইজন্য বিরত ছিলাম । এক্ষণে 
দেখিতেছি, জীবনের শেষ লীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তবে আর কবে আশা 
পূর্ণ করিব।-সেই নিমিত্ত এই নাটকখানি অযোগ্য হইলেও আপনার পুণা-স্থৃতির 
উদ্দেশ্ট্ে উৎসর্গ করিলাম। ভাবিলাম, ক্ষত্র ফুলেও দেবপুজা হইয়া! থাকে । ইতি 

চিরকৃতজ্ঞ 
প্ীগিরিশচন্দ্র ঘোষ 1” 

“মনোমোহন' ও আর্ট থিয়েটার পরিচালিত *ইঈার থিয়েটারে এই নাটকের 
পুনরভিনয় হয়। 

গীড়াবশতঃ ছুই বংসর কাশী গমন 

পূর্বব-পূর্বব বৎসরের ন্যায় এ বংসরও (১৩১৫ লাল) হেমন্ত খতুর আরস্তের সঙ্গে" 
এবং "শান্তি কি শাস্তি' নাটকের শিক্ষাদানের পরিশ্রমে তাহার আবার হাপানী দেখা 
দেয় এবং তিনি সমন্ত শীতকাল কষ্ট পান। এইবূপে প্রতি বর পীঁড়াক্রান্ত হওয়ায়. 
চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও বন্ধু-বান্ধবগণের আগ্রহে তিনি পূর্ব হইতে সাবধান হইবার: 
নিমিত্ত ১৩১৬ এবং ১৩১৭ সালে আশ্বিন মাসেই কাশীধামে গিয়। সমস্ত শীতকাল যাপন 
করেন। ইহাতে আশাতীত ফলঙাড হয়, বিশ্বেশ্বযের কপায় তিনি দুই বৎসরই- 
ইাপানীর পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হোমিও-. 
প্যাথিক চিকিৎসায় তাহার যৌবনকাল হইতে অনুরাগ ছিল, এবং দীনঘয়িজগণকে 

বিনামূল্যে চিকিৎসা! ও. তাহাদের পথ্যাদির ব্যবস্থ। করিয়। বহুলংখ্যক অনাথের জীবন" 
' ক্ষার কারণ হইতেন। কাশীধামে আসিয়। তাছার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ, 
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চট ছইতে জাগিল। তাহার প্রধান কারণ, কাশধামের বরাক সেবাপ্রষের 
পরিচালকগণ তাহার বার্থ উহধ-গ্রয়োগনৈপুণ্য দেখিয়া! আশ্রমের কঠিন পীড়াক্রান্ত 
ব্যক্তিমান্্রফেই উহার চিকিৎনাধীন রাখিতেন। বছু লোকের আরোগাসংবাদ শ্রবণে 
কাশীধাষের, বছ অন্রাস্ত' ব্যক্তি গিরিশচন্দরের নিকট আসিতে লাগিলেন। কাশীর 
হিন্ন্থানীঘাতেই তাহাকে “ভাক্তারসাব' বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে তাহার চিকিৎসা- 
নৈপুণোর স্বখ্যাতি একপ বহু বিস্তৃত হুইয়! পড়িল, যে হ্থদূর জৈনপুরের স্থ প্রসিদ্ধ 
উকীল শঙ্ৃপ্রসাদ, এলাহাবাদের গভর্নমেন্ট উক্ীল রায় গোকুলপ্রসাদ বাছাছর, 
উকীলবাবু সারদাপ্রমাদ এম. এ, বি. এল. প্রভৃতি লব্বপ্রতিষ্ঠ সনতান্ত ব্যক্তিগণ চিকিংসার 
জন্ত তাহার কাছে কাশীধামে আসিতে লাগিজেন। বাবু সারদাপ্রদাদের দৃহিশক্তি ক্ষু 
হইয়াছিল। সেইসময় এলাহাবাদ এক্জিবিসনের মহাসমারোছে আয়োজন চলিতেছে, 
সারদাপ্রপাদবাবু ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলেন, “পৃথ্টিশক্কি যেরূপ দ্রুত বিনষ্ট হইতেছে । 
তাহাতে আমার আর এলাহাবাদ একজিবিধন দেখা হইবে না|” গিরিশচন্দ্র তাহার 
চক্ষুব অবস্থা পরীক্ষা করিয়া! বলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি আপনাকে 
এলাহাবাদের একুজিবিসন ঘেখাইব।” গিরিশচন্দ্রের ওধধ-প্রয়োগে সারদাপ্রসাদবাবু 
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য না হইলেও এলাহাবাদ প্রদর্শনী দেখিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাহাফে 
যথেইধন্তবাদ দেন। গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেও রায় গোকুলপ্রসাদ বাহাছুর প্রভৃতি 
অনেকেই আবশুক হইলে ওষধের ব্যবস্থার নিমিত্ত টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরণ করিতেন। 

কাশধামের পশ্চিমাংশে সেণ্টাাল হিন্দু কলেজ হইতে অল্লদুরে, সিকরায় বাবু 
রামপ্রসাদদের বাগানবাড়ীতে গিরিশচন্দ্র অবস্থান করিতেন। দুই বৎসর শীতকাল 
গিরিশচন্দ্র যহানন্দে কাশীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভোরে উঠিয়া বহুদূর 
ভ্রমণ করিয়া আসিয়! বেলা প্রায় ১১ট1 পর্য্স্ত সমাগত রোগীগণের অবস্থা শ্রবণ ও 
উধধাদির ব্যবস্থা করিতেন । পরে ন্নানাহার করিয়া কিঞিৎ বিশ্রামপূর্ববক ২টার সময় 
পোষ্ট-পিয়ন আসিলে পক্জ-পাঠে আবশ্যকমত জবাব দিতেন। অপরাহ্ন হইতে সন্ধ্যা 
পর্যন্ত পুনরায় শমাগত রোগীগণের ওধধ-পথ্যার্দির ব্যবস্থা! করিতেন। সন্ধ্যার সময় 
রামকুঞ্চ অইৈত-আশ্রমের সন্সযানীগণ, রামরুষ্চ মিশন সেবাশ্রমের সেবকগণ, হপ্রসিদ্ধ 
ডাক্তার বৃপেন্দ্র্জ মুখোপাধ্যায়, সেণ্টাল হিন্দু কলেজের নহকারী প্রিন্সিপ্যাল 
উনওয়াল! সাহেষ ও তথাকার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ, প্রভৃতি শিক্ষকগণ, 
থিয়োজফিক্যাল মোসাইটীর পুস্তক-প্রকাশ বিভাগের ম্যানেজার শ্রীুক্ত অদ্িকাকাস্ত 
5ক্রবর্ভী, কাশির প্রসিদ্ধ উকিল আনন্দকুমার চৌধুরী এম. এ. বি. এল. ও শ্রীযুক্ত 
সতীশচন্জর দে বি. এল., ভূত্তপূর্ব্ব কলিকাত1 হাইকোর্টের উকিল এবং গিরিশচন্দ্রের 
হেয়ার কুলের সহপাঠী পণ্ডিত অবিনাশচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ বি. এল. পেন্সন- 
প্রাপ্ত সাব-জজ ললিতকুমা'র বন্থ, সথবিখ্যাত ভূদেববাবুর পৌস্স শ্রীযুক্ত বটুকদেব 
মধোপাধ্যায় এম. এন চদ্দননগর-নিধাসী জমীদার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বদ্দ্যোপাধ্যা়, 
হিন্দু কলেজের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এতধ্যতীত কাশীধামের 
বান্ধব লমিতি, হরিহর সমিতি, মিত্রসমাজ থিয়েটারের পরিচালকগণ প্রভৃতি নান! 
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ফেনীয় ভর ও অসরান্ত: ব্যক্িগণের সমাগম হইত ।- ধর্ম, সাহিত্য গুভূতি নানাধিধ 
প্রসঙ্গে রাত্রি ১*টা বাজিয়! যাইত। নকলে চলিয়! গেলে রাজি .১২টা, কোমনকোন 
দিন ১টা পর্য্স্ত তিনি লেখাপড়ার কার্য করিতেন। ইহ! ভিজ নিত্য সংবাধপঞ্জ পাঠ 
এবং কারমাইকেল ও সেপ্টাল হিন্দু লেজ লাইবেরী হইতে আনীত বিবিধ গ্রন্থ 
অবকাশ পাইলেই পাঠ করিতেন। শক্বরাচার্ধ্ের গীতগুলি, সমগ্র 'তপোবল' নাটক 
এবং অমরেন্তরনাথ দত্ত-প্রকাশিত 'নাট্যমন্দির' মানিকপত্ধের জন্ত অধিকাংশ প্রবন্ধ ও 
“লীলা* নামক গল্প কাঈীধামেই রচিত হয়। ছুই বৎসরই আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম । 

“শঙ্ছরোচার্য? 

শান্তি কি শান্তির অভিনয়ে অর্থাগম সন্বক্ধে আশাহ্রূপ কল ন! হওয়ায় নৃতন 
নাটক লিখিবার প্রয়োজন হইল? কিন্তু কি লেখা যায়? ইহাই এক মমস্যা। অসংখ্য 
নাটক, নভেল প্রভৃতির জনক ইউরোপীয় সমাজের মত বাজালার সমাজ নান! বৈচিত্রময় 
নছে, ইহাতে সংকীষ্টির যেমন অন্রভেদী উচ্চতা নাই, পাপেরও তেমনই অতলম্পশ্শ 
গভীরতা নাই। আমার্দিগের এই বৈচিত্র্যহীন সমাজে যে কিছু সমন্যা আছে, 'গরফুল্ল',, 
“হারানিধি'। 'বলিদান, প্রভৃতি নাটকে তাহা একে-একে প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; 

এফটা বিষয় আছে -ভাই-ভাই মামলা-মকদমায় সংসার ছারখার - গিরিশচন্দ্র এই 
বিষয় লইয়া! 'কোহিহরে'র জন্ত একথানি নাটক লিখিতেছিলেন, তাহার চারি অঙ্ক 

শেষ হইবার পর উক্ত থিয়েটারের লহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, এবং গ্বত্বাধিকারীর 
সহিত মামলাবশতঃ এ চারি অঙ্ক তখন আদালতের জিম্মায় ছিল। এখন কি লইয়া 
নৃতন নাটক লেখ! যায় - গিরিশচন্দ্র এই মহাসমন্তায় পতিত হইলেন। এঁতিহানিক 
নাটক পুলিশে পাশ হইবার পক্ষে অনেক বাধা । তবে ধর্মপ্রাণ ভারতে ধর্শের কখনই 
অনাদর হইবে না। এখানেও এক অন্তরায় _বাজাল। ভক্তি-গ্রধান দেশ _ভক্তিমূলক 
নাটকও অনেক রচিত হইয়াছে । এ বিষয়ের পুনরবতারণ! _ চর্ধ্বিতচর্ধ্বণ মাত্র । 
গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, একবার জানমার্গ ধরিয়া] নাটক রচন! করিলে হয় না? 
কিন্তু বিষয় বড় নীরস। যে উন্নাদন! নাটকে প্রয়োজন, তাহ! ভক্তিমার্গেই আছে- 
অদৈতমার্গে নাই। কিন্তু তথাপি বেদাত্ত বিষয় অবলম্বনপূর্ববক অদ্ভুত ফৌশলে তাহাতে 
মানবীয় সহান্থভূতি যিশাইয়া তিনি 'শঙ্করাচার্ধ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

নাটক রচন৷ সমাপ্ত হইলে ইহার সাফল্য সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্রের প্রথমে লন্দেহ 
হইয়াছিল, কিন্তু পৃজ্যপাদ স্বাসী সারদানদ্দের কথায় তাহার লে ছিধা দূর হয়। নাটকের 
লম্পূর্ণ শিক্ষাদানও তিনি করিতে পারেন নাই, কারণ এইসময়ে তিনি পীড়াবশত্তঃ 
কাশধামে গমন করিয়াছিলেন। ম্ব্গীয় রাধামাধব কর এবং পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ 
ভট্টাচার্য্য শিক্ষাগান-কার্ধ্য লমাধ্ধ করেন, কেবলমাআ দাঁলিবাবু কাশীধামে গিয়া; 

“শ্বন্বরাচার্ষ্যের ভুমিক! পিতৃদেবের নিকট শিক্ষা কিয় জানিয়াছিলেন। : 

হউরিও 



:. বরা সাধ (১৩১৬ সাল ) 'শঙ্বরাচার্য প্রথম “িনা্। খিচ্কেটারে, অভিনীত হ্গ্ন)' 
প্রথমাডিনয় রজনীর অভিনেত! ও অতিনেত্ত্রীগণ ; 

শঙ্বরাচার্ধয ভহরেজনাথ ঘোষ । 
শিশু-শহ্কর (প্রথম অন্ধ) সরোজিনী (নেড়া)। 
অমরকরাজ - দেছাশ্রিত শস্কর 

ও বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক প্ীপ্রিয়নাথ ঘোষ । 
মহাদেব ও উগ্রভৈরব শ্রসতীশচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় । 
ব্রহ্মা ও গণপতি প্রহীরালাল চট্টোপাধ্যায়। 
গোবিন্দনাথ, ব্যাষ ও মণ্ডনমিশ্র পণ্ডিতশ্রীহরিভূষণ ভট্টাচাধ্য ৷ 
সননদন প্ীমত্্দ্রনাথ দ্বে। 
শান্তিরাম ভ্ীনগেন্জনাথ ঘোষ । 
রাষদাস পান্নালাল নরুকার। 
অখারাম ও প্রথম পণ্ডিত শ্রমধুস্ছদন ভট্টাচার্য । 
জগন্নাথ ্রনৃপেন্দ্রন্দ্র বহু । 
খষি, পুরোহিত ও 

ক্ধন্থ। রাজার সেনাপতি শ্রপ্রমথনাথ পালিত। 
বৃদ্ধ বৌদ্ধ কাপালিক-শিষ্ত শ্রউপেন্দ্রনাথ বসাক । 

চগ্ডাল-বালক শ্রীমতী ননীবাল!। 
২য় পণ্ডিত শ্রীঅতুলচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় । 
অমরক রাজ্জার মন্ত্রী শ্রীহরি্াস দত্ত। 
এ ক্রান্ষাণ বিজয়রুণ বন্ধ । 

শিউলি শ্রীমাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 
মহামায়া শ্রীমতী রাজবালা। 
বিশিষ্টা ভ্রীমতী হেমন্তকুমারী । 
উভয়ভারতী ও কামকলা শ্রীমতী চারুশীল!। 
রম। ও অস্বালিকা শ্রীমতী নলিনীস্বম্দরী | 

গজ! ও যম্জ-শিশুমাতা শ্রীমতী সরযুবাল!। 
লরমা শ্রীমতী নীরদান্থন্দরী | 
কুমারী স্থবানিনী। 
শিউলিনী - জ্ীমতী তিনকড়ি ( ছোট)। 

ইত্যাদি ।' 

নঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী । 

বৃত্যা-শিক্ষক শ্রনুপেজচন্দ্র বহু। 

রজ্ভূমি-সঙ্জাকর ধর্শদাস স্থর ও শ্রীকালীচরণ দাস. 
(সহকারী )।, 

৩৯১ 



পশন্বরাচার্ধে)র রিহারশ্তালকালীন অভিনেতা ও অভিনেত্ীগণ একপ্রকার হতাশ 
হইয়া পড়িয়াছিল এবং বিপুল অর্থব্যর়ে সাজ-সরঞজাম ও ধর্দমালবারুকে দিয়া, দৃষ্ঠপটাদি 
প্রস্তুত করিয়া স্বত্বাধিকারীও বিশেষরূণে চিন্তিত হইয়! পড়িয়াছিলেন।. কিন্তু অভিনয় 
দর্শনে সম্পূর্ণ নৃতন রসের আত্বাদন পাইয়া খন দর্শকগণ ঘন-ঘন উল্লাস প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন এবং অভিনয়াস্তে উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিলেন - তখন 
তাহাদের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রইল না। 

“চৈতন্তলীলা”র স্তায় "শঙ্বরাচার্ধ্য' নাটকও নাট্যজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত 
করিয়াছিল। বেদান্ত প্রচারক নীরস শঙ্কর-চরিত্র, গিরিশচজ্দ্ের অমৃতময়ী রচনায় 
একপ সরস হইয়া উঠিয়াছিল, যে বঙ্গে আবালবৃদ্ধবণিত। 'শস্করাচার্ধ্য” দেখিবার জন্য 
উন্মত্ত হইয়াছিল। এই নাটকের অভিনয় দর্শনে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন, 
“গিরিশবাবু কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রাক্ষণকে বেদাস্তের লুপ মর্ম জলের ন্যায় 
বুধাইয়া দিলেন, তিনি ঈশ্বরাহ্গৃহীত তাহার আর সন্দেহ নাই ।” 

নাটকের সকল চরিআই নৃতন ছাচে ঢালা, তন্মধ্যে মহামায়া ও জগগ্নাথের চরিত্র 
বিশেষ উল্লেখধোগ্য । জগন্নাথ চরিত্র সম্বন্ধে পৃজ্যপাদ স্বামী ত্রদ্ধানন্দ গিরিশচন্দ্রকে 

-বলিয়াছিলেন, “মায়িক ভালবাসায় যে মুক্তির অধিকারী হইতে পারে এ চরিজ্র, 
গিরিশবাবু। তুমি মহাগুরুর কৃপায় চিজ্িত করেছ ।” 

গিরিশচন্দ্র কঠোর বেদাস্তের ভাব কাব্যরসে কিরূপ সরস করিয়া তুলিয়াছেন, 
তাহ! মহামায়ার গীতখানি হইতে পাঠক পরিচয় পাইবেন । 

গীত। 

[ লনন্দনাদি শঙক্করাচাধ্যের শিশ্তগণকে সঙ্গীতচ্ছলে সাধন-প্রথা সম্বন্ধে 
মহীমায়ার উপদেশ --“বিষ্ভামায়ার সংঘর্ষণে বিষ্যামায়া ও অবি্ঠামায়। 
পরস্পর ধ্বংস ন। হ'লে জীবের ঠচতন্ত লাভ হয় না।৮] 

"পরলে পরে সাধের বাধন, খুললে খোলে ন।। 
কাটা দিয়ে কাট! তোল! কথায় চলে না ॥ 

সোনায় লোহায় ঘসে-ঘ'সে, তবে লোছার শেকল খসে, 

যত্বে গড়ে সোনার শেকল, কিনতে মেলে না ॥ 

সে শেকল শক্ত লোহার, আতে আতে বাধুনি তার, 
হার ব'লে পরছে গলে, অমনি ফেলে না ॥ 

লোছার শেকল মনে হ'লে, তখন চায় সে শেকল খোলে, 

চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না, 
“শঙ্করাচার্য্যের অভিনয় দর্শনে *বঙজগলী'তে (১৯শে মাচ্চ ১৯১০ শ্রী) মন্তব্য 

প্রকাশিত হয় : 
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রায়সাহেব হবর্গায় বিহারীলাল সরকার “বঙ্গবাসী'তে লিখিয়াছিলেন, “যিনি জান- 
যোগী শঙ্করাচাধ্যের চরিআাবলম্বনে নাট্য-রচনা করিতে পারেন, আর সেই নাট্য-রচনার 
'ভিনয়ে যিনি বঙ্গের লক্ষ-লক্ষ লোককে মৃষ্ধোম্মস্ত করিয়৷ তুলিতে পারেন, ধন্ত তাহার 
লেখনী । জান-যোগীর জান-কথখ! সাধারণের কয়জন বুঝিতে পারে ? কিন্তু গিরিশবাবু 
সে সব জানকথার যেরূপ সহজ বিঙ্লেষণ করিয়াছেন। তাহা! লাধারণের বোধগধ্য 
হইয়াছে। তাই শত সহশ্র অভিনয়দর্শী চিআ্রাপিতের ন্তায় বসিয়া অভিনয়-সৌন্দরধেযর 
স্থখোপভোগ করিয়া খাকেন। যিনি এমন জানী-চরিআ এমন করিয়। ফুটাইতে পারেন, 
আর ধিনি অভিনয়ে সে চরি্রের পূর্ণবিকাশ করিতে পারেন, তিনি পমগ্র বঙ্গবাসীর 
ধন্চবাদ-পান্জ নছেন কি? ইতিহাসে শঙ্কর চরিজ্রের বৈচিত্র্য কোথায়? কিন্তু গিরিশচ্্র 
নানা চরিত্রের স্ষ্টি করিয়া, প্রাসঙ্গিকক্রমে নাট্যকাব্যের যেরূপ বৈচিজানাধন 
করিয়াছেন, তাহ! তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ ।..'নাটকে নব 
রস। শক্করাচার্ধ্যের মাত। বিশিষ্ঠার করুণ চিত্র মর্শে-মর্শে অঙ্কিত হইয়া যায়। 
শঙ্করাচার্য্যের কষক ভূত্য জগন্নাথ - যমতার সাকার হ্য্টি। মহামায়ার যহাচিত্রে নাট্য" 
কাব্যসৌন্দধ্যের পূর্ণোচ্ছাস 1” ইত্যাদি। 

নাটকথানি তিনি তাঁহার যৌবন-হুত্বদ এবং গুকুভ্রাত। জন ভিকেন্সন কোম্পানীর 
সর্বময় কর্তী দ্বর্গায় কালীপদ ঘোষকে উৎসর্গ করিয়াছেন । যথা! : 

"আনন্দময় সহচর আনন্দধামবাসী কালীপদ ঘোষ। 

“ভাই, আমরা উভয়ে একজে বহুবার প্রীদক্ষিণেশ্বরে মৃত্তিমান বেদান্ত দর্শন ক'রেছি 
সুমি এখন আনন্ধামে, কিন্তু আমার আক্ষেপ _তুমি নরদেছে আমার “শস্করাচার্ধ্য” 
দেখলে ন!। আমার এ পুস্তক তোমায় উৎসর্গ করলেম, তৃমি গ্রহণ কর। হিরা 

॥ 

কাশিধাম হইতে আলিয়া গিরিশটজ কয়েকরাছি শিউলির ভূমিকা লইয়! রঙ্গমঞ্চ 
শি ২৫ ৪৩ 



ন্শবতীরস হইয়াছিজেন এইপনয়ে ভীমতী তার “বিদাত পুরা যোগদান 
করেন। ' তিনিও শিউলিনী হইয়া] বাছির হইতেন। ইহাতে নূন আকর্ষণ তলা 
*্শহরাচার্ধোর বিক্রয় আরও.বাড়িয়া যায়। | 

“মিনার্ডায় চন্দ্রশেখর' 

এইসময়ে “মিনার্ভ। থিয়েটারে চিন্দ্রশেখর' অভিনীত হয়। অন্কদ্ধ হইয়া 
গিরিশচশ্্র এই নাটকে কয়েকটা অতিরিক্ত পৃশ্ত সংযোজিত করিয়া দেন এবং ছুই 
রাজি চত্রশেখর এবং একরাজি প্রীনাথ, লর্কোশ্বর (প্রতিবাসী ) ও বকাউল্লার ভূমিকা 
অভিনয় করেন । দর্শকগণ পূর্ব-প্রচলিত অভিনয়ে নৃতনত্ব পাইয়৷ বিশেষ শ্রীত্তিলাভ 
করিয়াছিলেন । “ক্লাসিক থিয়েটারে অমরবাবুর বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে নিযে 
এইযূপ এক রাজি 'ভ্রমরে' কৃষ্ণকান্তের ভূমিকা অভিনয় করেন। 

“অশোক? 

শঙ্করাচার্ধ নাটকের আশাতীত সাফল্য গিরিশচন্দ্রকে পুনরায় ধর্-বিষয় 
অবলহ্বনে নাটক রচনা! করিতে উৎসাহ্প্র্ান করে। তাহার প্রথম ইচ্ছা হইয়াছিল 
'কুমারিল ভ্ট' লেখা, কিন্তু গিরিশচন্্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত কমুদবন্ধু সেন মহাশয়ের 
অনুরোধে তিনি অশোক” লিখিতে প্রবৃত্ত হন। বেদান্তের ভাবে যে গিরিশচন্দ্র 
মস্তি তখনও পর্যন্ত আচ্ছন্র ছিল, 'অশোক' নাটকে তাছার পরিচয় পাওয়া যায়। 

মার চরিআ যেমন অবিষ্ভার রূপান্তর, নাটকে উপগুপ্ত ও বৌদ্ধ ভিস্কৃগণ তেমনি 
বিদ্যামায়ায় গ্রতিমৃত্তি। “অশোক' নাটকে দেখিতে পাওয়া যায় যে সকল চরিত্রেই 
মানবীয় সহাস্ৃভৃতির (1)97091) 95200805 ) অভাব । ইহাতে পতি-পত্বীর সম্বন্ধ 
আছে, কিন্ত তাহাতে সে উন্মাদনা! নাই, ভ্রাতৃম্গেহ, পুতবাৎসল্য আছে, তাহাতে সে 
আসক্তি নাই। নায়ক অশোক যেন অন্ত জগতের জোক - মানবীয় সহাঙ্গভৃতির 
বহুদূরে । এইজন্তই লম্তবতঃ এ নাটক সাধারণ দর্শকের সহান্্ভূতি আকর্ষণ করিতে 
পায়ে নাই । যদি কখনও ধর্মপ্রাণ উচ্চ ভাবুক দর্শকরূপে রঙজালয়ে আবিভূত্তি হুম» 
তখন এ নাটকের যথাযোগ্য অন্মান ও আদর ছইবে। নাটকখানি নিবিষ্টচিতে পাঠ 
করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে গিরিশচজ্জ ইহাতে কি উচ্চাঙ্গের নাট্যকলা বিকাশ 
করিয়াছেন। এখন কথা-"অশোকি* এঁতিহাসিক নাটক কিনা? সে লময় অশোক 
সম্বন্ধে যাহা! কিছু এলিহানিক তব আবিষ্কৃত হইয়াছিল, গিরিশচন্দ্র তর-তত্ন তাহার 
অন্কুলঞ্ধান করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তবে নাটক ইতিহাস নহে, ইতিহাগকে 
নাটকে পরিধত 'করিতে যাহ! কিছু আবগ্তক, গিরিশচজ নিঃশক্কচিতে লে কল গ্রহণ 

৩৪৪ 



করিয়াছেন বিভাঙায়ার প্রতীবে কিরূপ অবিভভাশক্তি পরাভূত হয়-এ নাটকে 

তাহাই প্রধান বিষয়! 

লাধারণ দর্শক এ নাটকের উচ্ছরস গ্রহণ করিতে না! পারিলেও কলিকাত। 

বিশ্ববিভালয়ের তাৎকালিক ভাইস্-চ্যান্সেলার লমুদ্দাগম চ্জবন্তাীঁ মনীষীপ্রবর তার 

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এই নাটকখানিকে বি. এও এম, এ পরীক্ষায় 

পাঠ্যপুশ্যকরূপে নির্ববাচিত করিয়! ইহার যখাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়। দিয়াছেন। 

ঞঞ্রবংস-চিন্তা' নাটকে বাতুল চরিত্রে আকালের বীজ নিহিত থাকিলেও “অশোকে' 

তাহার সর্ধাঙীণ ও জর্বাক্গন্থন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্পপ উচ্চভাৰে 

নাঁটকথানি লিখিত হইয়াছিল, নিয্লিখিত সঙ্গীত হইতে পাঠক তাহার কথঞ্িৎ আভাম 

পাইবেন। উত্তপ্-মস্তিফ অশোক-সমক্ষে বৌদ্ধতিস্কুগণ গাছিতেছে': 

“ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জালি, 

পরশ রতন দিব শান্তি ডালি, 
চির শাস্তি- শাস্তি শাস্তি! 

যত্ব করি ধরি হৃদয়ে আছি, 

কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি, 

একি ভ্রান্তি _ত্রাস্তি - ভ্রান্তি! 

ত্রাস্তচিত নাহি বাহিরে অরিঃ 

অস্তরে রাখিয়াছ আদর করি, 

ঠেকিয়ে শেখ, অরি বিবেক দেখঃ 

আলিয়ে ভবে, য্দি মানব হবে, 

বিমল হৃদে হের শান্তি, 

অমৃতময় কিব৷ বাস্তিঃ 
কিবা কান্তি কান্তি - কান্তি!” 

১৭ই অগ্রহায়ণ (১৩১৭ লাল) 'অশোক' “মিনার্ড থিয়েটারে? প্রথম অভিনীত হয়। 

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেত| ও অভিনেত্রীগণ : 

বিন্দুসার ননীলাল দত্ত। 

স্থলীম ও জনৈক জৈন শ্রীঅহীন্্রনাথ দে। 

অশোক পরীন্থুরেন্্রনাথ ঘোষ ( দানিবাবু )। 

বীতশোক শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 

কুণাল স্থলীলাবাল]। 

মহেজ শ্রীমতী শশীমুখী। 

ম্তগ্রোধ সরোজিনী। 

কহুলাটক প্রীনগেন্রনাথ ঘোষ। 

রাধাগধ 
প্রমথনাথ পালিত। 

আকাল ভারকনাথ পালিত। 
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এ পা ৫ রর 

॥ স্পা 

মার 

চগগিরিক, ২য় বৌদ্ধ ও 
১ম রাজপারিবদ | 

১ম বৌদ্ধ, আভীর ও 
তক্ষশিলার মন্ত্রী 

তক্ষশিলার সভাপতি 
এঁ সেনাপতি ও পাটলিপুত্ধের 

২য় রাজপারিষদ 
'তক্ষশিলার ১ম সদস্য ও 

প্রথম ঘাতক 

তক্ষশিলার ধর্মযাজক 
তক্ষশিলার দত 
য় ঘাতক 

চগ্ডাল লর্দার 

১ম ত্রাঙ্ধণ 

য় আম্ষণ 

পাটলিপুত্রের দত 
বৌদ্ধ উপামকগণ 

স্থৃভদ্রাঙ্গী” 
চজ্্রকল]1 ও কাঞধ্নমাল! 

পল্মাবতী 
দেবী 
সঙ্ঘযিত্রা 
চিত্তুহরা 
ত্ষা 
চগ্ডালম্পত্বী 
আভীর-পত্বী ও পরিচারিকা 
শিক্ষক 

সঙ্গীত-শিক্ষক 
নৃতা-শিক্ষক 
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর 

' পঞ্চ শীহ্রিক্ষণ ভষ্টাচার্য |... 
শীত্িরনাথ ঘোষ। হত 

মৃত পাল। 

অটলবিহারী দান । 
শ্রীসত্যেন্জনাথ ছ্ধে। 

্রীনরেন্রনাৎ সিংহ। 

শ উপেক্দ্রনাথ বসাক । 
্হীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
ভ্রীধ্মদাস মুখোপাধ্যায় । 
ভজিতেজনাথ দে। 

প্রাহরিদাল দত্ত । 
' অক্ষয়কুমার চক্রবর্তী । 
শ্ীমধুুদন ভট্টাচার্য্য । 
মন্মধনাথ বনু। 

প্রীননিলান বন্ব্যোপাধ্যায়। 
পান্নালাল সরকার । ইত্যার্ছি। 

সরোদিনী। 
শ্রীমতী নীরদাস্ন্দরী। 
জ্ীমতী তারাহুন্দরী | 
শ্রীমতী হেমস্তকুমারী । 
জীমতী ফিরোজাবাল!। 
শ্রীমতী চারুশীল ৷ 
শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট )॥ 
শ্রীমতী রাধারাধী। 
ভ্রীমতভী নলিনীবালা । 
পণ্ডিত শ্রহরিভূষণ ভট্টাচার্য 

ও মহেজকুমার মি 
শ্রীদেবক্জ বাগচী । 
ভীদাতকড়ি গজোপাধ্যায় । 
শ্রীকালীচরণ ঘাস। 

শোকের ভূদিফা। বরাবর রণ গরিারিদে। পনির আক 



চি জীন বি: ভ্রতম:চগাশোক “নরম -দাস্তিক | ছুর বাঁজা-: 
হিন্লায় তাহার হায় অধিকৃত, সেখানে গাম্পত্াপ্রেষ। পুঞবাৎনঙ্য- প্রভৃতির অধিকার 
নাই) তারপর ধর্দমাশোক -ত্যাগের মহিমায় হান - আঙ্ুজয়ের গৌরবে পরিপূর্ণ । 
চগাঁশোকের উ্েষড- পরপীতন ও প্রবৃত্ব স্থাপন) ধর্থাশোকের উদ্দষঠ _ বৌদ্ধ ধর্দের 
প্রচার ছানিবাবু এ ভূষিকায়' যথেষ্ট কৃতিত্ব এবং কলাকৌশল প্রদর্শন করিলেও 
বিচি অশোক চরিজ লাধাংণ ধর্শকের হৃদয় অধিকার করিতে পারে নাই। অশোকের 
চরিঞ্জ অপেক্ষা বীতশোকের চরিআ দর্শকবুদ্দের অধিকতর মর্দম্পর্ণ করিয়াছিল । 
স্থপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রীযুক্ত অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় ইহার অভিনয়েও বিশেষ 
নৈপুণ্য দেখাইয়াছিজেন। বাঁতশোকের পর কুণালের ভূমিকায় হুশীলাবালার অভিনয় 
ঘর্শকগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আকালের ভূমিকায় হ্বর্গীয় ভারকনাখ 
পালিতও বথেই সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । 

“মিনার্ভা+ মহেন্দ্রবাবুর হস্তে 

ফান্তন মাসের (১৩১৭ সাল) শেষভাগে গিরিশচন্জ কাশী হইতে কলিকাতায় 
কিবিয়া আসেন। ১৩১৮ জালে “মিনার্ভা থিয়েটারে বিশেষ পরিবর্তন হুয়। 
মনোযোহনবাবুর পিতা পত্ডিতবর স্বর্গীয় বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের কালীধামে 
জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিবার ইচ্ছ! ছিল। মনোযোহনবাবু পিভার 
অভিগ্রায়মত কাশীধামে একটী বাটা এবং তাহার নামে তথায় একটী শিবালয় 
প্রতিষ্ঠার সঙ্থশ্লাকরেন। এনিমিত্ত কাশীতে কিছুকাল থাকিবার প্রয়োজন হওয়াঘ় 
এবং অন্তান্ত কারণে তিনি থিয়েটার ছাড়িয়। দিতে চাহেন। 

পাঠকগণ জাত আছেন, মনোমোহনবাবু মহেন্রবাবুকে থিয়েটারের এক-তৃতীয়াংশ 
বখর। দিয়া, এ পরাস্ত একলজে “মিনা্ভা' চালাইয়! আমিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি 
থিয়েটারের যথেষ্ট লংস্কারসাধন করিলেও, প্রথমে যে বাইট হাজার টাকায় তিনি 
দৃমিনাগ্। থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন এবং থিয়েটার সংলগ্ন যে নৃতন হোটেল-বাটী 
নির্ধাণ করিতে তাহার ছয় হাজার টাকা খরচ পড়িয়াছিল তাহার এক-তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ মোট বাইশ হাজার টাক লইয়া! তিনি মহেন্জবাবুকে বখ.র! বিক্রয় কবাল! 
লিখিয়া দেন। 

উৎকৃষ্ট লাজসরজাম এবং লব্বপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী-পরিবৃদ্ত “মিনার্তা 
খিষেটারে'র পূর্ণ অধিকার পাইয়া, মহেন্্বাবু যনোমোহনবাবুকে তাহার অংশের 
নিত মাসিক ১৮০০২ আঠার শত টাক! করিয়া ভাড়া দিতে স্বীকুত হন, এবং 
১৩১৮ মাল, আষাঢ় মাস হইতে মনোমোহনবাবুর নিকট দশ বৎসরের লিজ লই! 
খিষেটার চালাইতে আরত্ত করেন। স্হস! এই পরিবর্তনে ঘিয়েটাতে একট। বিশৃঙ্খল! 
উপহিত হয় ২র। আযাঢ়, শনিবার, পিটিসি নিরাকার নান 
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দীর্তিনাতোয প্রন ' ঙিনয়বজনী, ঘোকিত হইবার পর, এই গীতিনাটেঃর এখান 
নানক এবং. আরও 'ছুইন্জাকজন গুণী ব্যক্ি তৎপ্পূর্বা রৃহস্পতিয়ার রাতে বা্- 
পরিহ্যাগের পত্র প্রেরণ করেন। শুক্বার পরাতে যহেনবা ব্যস হট্য়া সিরিশচজের 
লিফট গই বিপদবার্তা জাগন কঙ্ধিলেন, এবং লছুপায় নির্দেশের নিন বিশেষ আগ্রহ 
কড়াশ করেন। কর্দবীর গিরিখচজ তৎক্ষণাৎ খিয়েটারে আ[শিয়া, অভিনেতৃবর্দকরে 
উৎসাহিত করিলেন, এবং বার্ধক্য ভূলিয়! দ্বয়ং উক্ত গীতিনাট্যে জালিমের ভূমিকা 
ভিনয় করিস! বিশৃঙ্ধল সম্তরদায়ে শান্তিস্থাপন করিলেন । যৌবন হইতে বার্ধক্য পর্যান্ত 
তাহার এই অদম্য উৎমাহ ও কা ধ্যদক্ষতা-গুণেই তিনি, যখন যে খিয়েটারে খাকিতেন, 
মনেই থিয়েটার লর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া খাকিত। অন্ত সম্প্রদায় যে ঙাহার 
সম্গ্রমায়কে কোনও অংশে ক্ষ করিবে, জাহা তিনি কোনওমতে দন করিতে 
পারিতেন ন!। তিনি স্বাস্থারক্ষায় সাবধানী ছিলেন, কিন্ত কার্ধ্য-সমৃত্রে একবার 
ঝাপাইয়! পড়িলে স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য কর! তাহার পক্ষে আর অসভব 
হইত। উপধু্পরি অভিনয়, থিয়েটারে সর্ব্ববিষয়ে তত্বাবধান, একসঙ্গে ছুইখানি 
পুস্তক (গীতিনাট্য ও প্রহদন ) লিখিতে আরস করিয়া! তাহার পরিশ্রম বড়ই অতিরিক্ত 
হইয়! উঠিল ।. 

৩*শে আষাঢ়, শনিবার, “মিনার্ডা থিয়েটারে “বলিদান' নাটকে তিনি করুপাময়ের 
ভূদিক। গ্রহণ করিবেন বলিয়া! বিজ্ঞাপিত হয়। লেদিন সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টি 
হইতেছিল। যখন তিনি থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। 
অতি অল্প দর্শকই তখন উপস্থিত, অন্থমান ৫০. টাকার অধিক টিকিট বিক্রয় হয় নাই। 
মথ্জবাবু বলিলেন, “এই ছূর্যোগে ও এত অল্প বিক্রয়ে নিক্ষল অভিনয়ে, আপনার 
আর ঠাণ্ড) লাগাইয়া দ্থাস্থ্যভঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই । কিন্তু গিরিশচন্রের 
করুণাময় অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত সেই দারুণ ছূর্যযোগেও ক্রমশঃ দর্শক সমাগমে প্রায় 
চারিশদ্ধ টাকার টিকিট বিক্রয় হইল । তখন গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “এই ভীষণ হূর্য্যোগে 
মুবলধারায় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়! ধাহারা আমার অভিনয় দর্শন করিতে আলিয়াছেন, 
আমি ডীছাদিগকে বঞ্চিত করিব না, ইহাতে স্বাস্থাভঙ্গ হয়, তাহার জার উপায় কি?” 
হায় তখন কে জানিত যে রঞ্জালয়ে সেই কালরান্রি তাহার শেষ অভিনয় রজনী । 
করুপাময়ের চরিঞাভিনয়ে বছবার অনাবৃত গায়ে রক্ষমঞ্চে আমিতে হইত । সেই 
ভীষণ রজনীর দারুপ শীতল বাফুস্পর্শে তাহার বিশেষ ঠাণ্ডা লাগে, পরদিন হইতে 
শরীর অন্থস্থ হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎল। হইতে লাগিল। কিন্ত শরীরের মানি 
কোনওমতে যায় না, ক্রমে ছাপও দেখা ছিল। ভাত্র মানে কতিপয় স্ঘদের- পরামর্শে 
তিনি-স্থপ্রনিদ্ধ কবিরাজ ও পঞ্ডিত শ্রীযুক্ত শব াদান বাচম্পতি যহাশয়ের চিকিৎসাধীন 
হ। করিরাজ মহাশয় বলিলেন, “আপনাকে শীঙ্ই নীরোগ করিতেছি, দুস্থদেছে 
আপনাকে প্রত্যহ গ্গান্সান অভ্যাস করাইয়। দীর্ঘজীবী করিব” প্রকৃতই, কবিরাজ 
মহাশয়ের চিকিৎলানগুথ্যে দিনদিন, তিনি আরোগ্য করিতে লাগিলেন। 
কৰিরংজ মহাশয় গা প্রভ্যাহ আনিততন। পূর্ব ছুই,ব্লরর ভা এ বংদরও জ্যানিন 

৩৮ 



সালে কাসি যাইঘার কখা। কিছ্ত কবিরাজ মহাশথের চিকিৎসায় জন্তবিধা! হইবে বলিব 
অপেক্ষা করিতে-করিতে কার্থিক মান কাটিয়া গেল। এই অবস্থাতেও তিনি বাটাতে 
'মতিনেতৃগগকে আনাইয়। পনিনিল রর 'ভপোবলে'র শিক্ষার্দানকার্ধ্য 
সমাধান করিতে লাগিলেন । 

প্রতিধ্বনি, 

এইসময়ে ১৩১৮ সাল, আশ্বিন মাসে গিরিশচজ্জের রচিত যাবতীয় কবিতা 
সংগৃহীত হুইয়! 'প্রতিধ্বনি' নামে একথানি গ্রন্থ বাহির হয়) সাহিত্ারখী স্বীয় 
ক্ষয় অরকার ইহার ভূমিক! লিখিয়! দিয়াছিলেন। পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত 
প্রথম কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি : 

প্ৃশ্থকাব্যে বা নাটকে, কবির শক্ষিরই প্রচুর পরিচয় পাওয়। যায় বটে, কিন্ত 
তাহার বোধ-বেদনার সম্যক পরিচয় পাওয়া! যা না। মনের পরিচ্ব পাওয়া গেলেও 
তাহার হবদয়ের পরিচয় ভালকপ পাওয়া! যায় না। কবি গ্রিরিশচন্দ্রের শক্তির পরিচয় 
তাহার রচিত নাটকাবলীতে আমরা যথেই পাইয়াছি, কিন্ত সেইগুলি হইতে আমরা 
তাহার হাদয়ের পরিচয় যে লেইরপ পাইয়াছি, ভাহা বোধ হয় না। পরের মৃধে বাল 
খাওয়া যেরূপ অসন্তব, মধুর ত্বাদ লওয়াও সেইরূপ অসন্ভব। আবার পরের মুখে রগগ্রহ 
হওয়া যেরূপ অসভ্ভব, পরের মুখ দিয়া হাদয়ের কথা প্রকাশ করাও লেইরূপ অসম্ভব । সেক্স- 
গীয়ারের নাটকগুলি পড়িয়া, তাহার (10170 930 1515 ৪৮) শক্তি এবং কলাকৌশল 
বুঝিতে পার! যায়, কিন্তু গুলিতে সেক্সপীয়ারের বোধ-বেদন! ভালয়প বুঝিতে পার! 
যায় না। তাছার জন্য অন্তত্র অনগদন্ধান আবশ্তক | কবি গিরিশচচ্দ্রকেও বুঝিতে হইলে, 
কেবল তাহার নাটকগুলি পড়িলে ব! দেখিলে হইবে না, অন্তত অনুসন্ধান আবশ্বক। 

“কবিতায় কবির মনের ভাব ফুটিয়া উঠে। কবিতার ভিতর দিয়। কৰির বোধ- 
বেদনা বেশ বুঝা যায়। নাটকে তেমন যায় না। কতকট! কৃত্রিঘ। কবিত! 
অপেক্ষাকৃত হজ, ত্বাভাবিক, সরল ও সদামিদে। কবি ভাবের আবেগে মরল মনে 
ষাহা বলেন, তাহাই কবিতার আকারে প্রকাশিত হয়। 

“কবি গিরিশচন্দ্রকে সম্যক বুঝিতে হইলে, তাহার নাটকও দেখিতে হইবে, তাহার 
কবিতাগুলিও পড়িতে হুইবে। লাহিত্য-সেবক পাঠক বলিবেন, সে সকল আমরা 
পড়িয়াছি, শুনিয়াছি। শুনিয়াছেন বটে, তধন সেগুলি ছিল ধ্বনি-এখন শুস্কন 
প্রতিধ্বনি । ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী, গ্রতিধ্বনি আবহমান কাল থাকে ।” ইত্যার্দি। 

কাঁশিম্যাজ্জারাধিপতির নামে গ্রশ্থখানি উৎদগ়ত হইয়াছিল। নিয়ে উদ্ধৃত 

“কাশিমবাজারাধিপতি অনারেবল মহায়াজাধিরাজ মনীন্্চজ নন্দী মহোদয় 
ৃ লমীগেহু--. 
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: “মহায়াজ। বান্যফালের পকল ব্যক্তি ও বন্তর প্রতি যারাজের আগর! খেইপময় 
'নলিনী' মালিকপন্জিকায় আমার যে সকল বাহিত বাহির হইত, তাহা মহাগাছের 
আঙরেধ-ছিল। সৈই কবিতাগুলি এক করিয়া মুজিত করিয়াছি এবং তাহার 
সহিত, এ পর্য্যন্ত যে সমঘ্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, ভাহাও যোগ করিলাম ।- বালে 
স্বাহা মহারাজের আদরের ছিল, লেই আদরের পরবর্তী কবিতাগুলিও আদর পাইবে, 
এই সাহসে রাজ-হস্তে প্রতিধ্বনি অর্পণ করিলাম । আশা পূর্ণ হইলে পরম লম্মানিত 
হই্ব। 

চিরান্গগত 
| ভীগিরিশচ্জ ঘোষ ।” 

গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় নিমলিধিত কবিতাটি উদ্ধৃত হইয়াছিল : ৃ 
৭002 ৪৩০০৪ 50089 86 03055 0186 0611 0£ 590068% 05008170” 

91361165. 

"অতীব মধুর _ অতি করুণ সঙ্গীত ।” 

“তপোবল,' 

কলিকাতা, বছবাজারের সন্তাস্ত মতিলাল পরিবারের বংশধর এবং গিরিশচন্জরের 
পরম স্সেহভাজন শ্রীযুক্ত প্রীশচন্্র মতিলাল বছপূর্ব্বে গিৰিশচন্দ্রকে “বিশ্বামিত্্' নাটক 
লিখিতে অছগরোধ করেন। এই লইয়াই গিরিশচন্তরের সহিত মতিলাঁলের গ্রথম 
পরিচয়। অবসর পাইজেই মতিলালবাবু তাহার অন্থরোধ স্মরণ করাইয়া দিতেন। 
কাণীধামে অবস্থানকালীন দেই অন্থরোধ কাধ্যে পরিণত হয়। রামকুঞ্চ সেবাশ্রম 
লাইক্রেরী হইতে রামায়ণ আনাইয়া তৎ-পাঠে গিরিশচন্দ্র তপোবল' লিখিতে আরস 
করিলেন। 

কামীধামে "তপোবল' রচিত হইলেও “মিনার্ডা'র অবস্থা পরিবর্তন এবং তাহার কঠিন 
পীড়াবশত্ঃ প্রায় দশ মাস পরে নাটকথানি ২র! অগ্রহায়ণ ( ১৩১৮ লাল ) “মিনা 
খিযেটারে' প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমা ভিনয় রজনীর অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণ : 

বিশ্বামিজ শীন্বরেজরনাথ ঘোষ (দানিবাবু) 
বশিষ্ট পতিত শ্রীহরিভূষণ ভষ্টাচার্ধয | 
বন্ধ! ও বিশ্বামিজ্রের সেনাপতি শ্রীসত্যেন্নাথ দে। 
ব্রদ্মণাদেব ... ভ্রীমতী নীরাহুচ্দরী । 
ইন্জ ও কম্মষপাদ প্রহীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
ধর্মরাজ ভীনরেজনাথ লিংহ্। 
অধ্বি'ও ১ম ভ্রাঙ্গণ ননীলাল দস্ত। 

-শত্কি ও অধ্থরীষের পুরোহিত . শ্জহীজ্নাথ দে। . 
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' 'স্ীপ্রিযনাথ ঘোষ । 
, শরীনগেন্রনাথ ঘোষ । 

সদানন শ্ীদন্সধনাধ পাল ( হাছবাবু)। 
যুবরাজ - শ্রীধগেন্রনাথ ক্লে 

শুনঃশেফ জীষতী শঙমৃখী। 
পরাশর পারুলবালা। 

্রন্মদূত ও অন্বরীষের ১ম দূত শীমৃত্যুতয় পাল। 
২য় ব্রাদ্ধণ ও বিশ্বামিত্ধের সভালদ শ্রীউপেন্জনাথ বনাক। 

নগর-রক্ষক শ্রীজিতেন্জরনাথ ঘে। 
ঘোষণাকারী ও অন্বরীষের ২য় দূত প্রীমধুক্ছঘন ভট্টাচার্ধ্য। 
বেদমাতা প্রীমতী ননীস্থম্বরী | 

স্থনেজ্জা শ্রীমতী তাবাহ্ন্বরী। 

অকুত্ধতী শ্রীমতী প্রকাশমণি। 

বদরী তিনকত়ি দা্ী। 

অনৃস্তন্তী শ্রীমতী রাজবাল!। 
মেনফ। প্রমতী সরোজিনী (নেড়া )। 
রস্তা শ্রীমতী চারুশীল! ৷ 

উর্বনী শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট )। 

স্বতাচী ্রস্কুললবালা। ইত্যাদি। 

স্বত্বাধিকারী মহেন্দ্রকুমার মিঙ্ 
এম, এ, বি. এল. | 

অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 

শিক্ষক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 
পণ্ডিত শ্রীহরিভৃষণ ভট্টাচার্য । 

সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবক বাগচী । 

নৃত্য-শিক্ষক শ্রীমাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় । 

রঙ্গভৃমি-সজ্দাকর শ্রকালীচরণ দাস। 

ইততিপূর্েই “কোহিহ্থর থিয়েটারে” «বিশ্বামিত' নাম দিয়! একখানি নৃতন লাটকের' 

অভিনয় চলিতেছিল, স্থতত্াং “মিনার্তা'য় হখন “তপোবল' খোলা হইল, তখন আর" 

বিষয্বের নৃতনদ্ধ রহিল না। তাহা হইলেও 'তপোবলে'র অভিনবন্ধ দর্শকগণকে 
অপর্যাপ্ত আনন্দদানে লমর্থ হইয়াছিল। বিশ্বামিত্র, বশি, লদানন্দ, ব্রহ্ষপ্যদেব, 

হুনেত্রা, বনী প্রভৃতি প্রত্যেক ভূমিকাই দর্শকগণের হাদ়ম্পর্শী হইয়াছিল, তাহার" 

প্রধান কারণ, পীড়িত গিরিশচন্দ্র বাটাতে বসিয়া শিক্ষাদান ব্যতীত থিয়েটারে আসিতে 

না পারায়, মহেন্্বাবু হরিভূষণবাবুকে লইয়া ব্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন এবং বাহাছে- 

অন্থিনয় নিখুত হয়, তদ্িষয়ে বিশেষ ধন্ধুনীল হইয়াছিলেন। সু *% € 
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গিরিণ-প্রতিভা। 

“তপোহল্স, কবি-প্রতিভার শেষ দীপ্তি। তপঃগৌরব এবং ্রাহ্মণা মাহান্থ্য -এই 
-নাটকের মৃলীতৃত বিষয় । গিরিশচজজ নাটকের লেষে বলিয়াছেন : 

"নরদ্ব ছুর্মত অতি বৃঝুক মানব । 
নাছি জাতির বিচার, 
লতে নর উচ্চ পদ তপোবলে।” 

ব্রাহ্মণ সন্বদ্ধে নাটকের শেষ দৃক্তে ( ৫ম অঙ্ক, ৬ গর্ভাঁ্ধ ) তিনি বলিয়াছেন : 
“হে স্রাহ্মণ, 
বুঝি নাই মাহাদ্ছ্য তোমার । 
যজ্জস্ত্রধারী, দেবতার দেবতা ব্রাহ্মণ !* 

রামায়ণ এ নাটকের মূল ভিডি হইলেও অভিনব স্থষ্ট-চাতুর্ধেয এবং নৈপুণ্যে ইহাকে 
:স্পূর্ণ নূতন নাটক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গিরিশ-প্রতিভার শেষ দীত্তি হইলেও 
ইহ! তাহার মাহাত্বয-গৌরবে গৌরবান্বিত। “তপোবল' নাটকের পরিণাম-দৃশ্তের 
কল্পন! ঘেমন নৃতন, তেমনই অতুলনীয় । ভাষ! ও ভাবের উচ্চতায়, রস-বৈচিত্র্যে এবং 
চরিত্রের ক্রমবিকাশে ইহ! গিরিশচন্দ্রের প্রথমশ্রেণীর নাটকের সমকক্ষ । 

বশিষ্ট এবং বিশ্বাগিআ্রকে কেন্ত্র করিয়৷ এই নাটকের রস এবং ঘটনা আবর্তিত 
হইতেছে । একদিকে বিশ্বামিত্র যেমন ক্ষত্রিয়তেজে চঞ্চল, বঞ্চা-বিক্ষৃন্ধ সাগরের ন্যায় 
আলোড়িত, অন্তদিকে বশিষ্ঠটদেব তেমনি ব্রাহ্মণ্য-মহ্মায় স্থির, ধীর, মেরুর ভ্তায় 
অটল, সাগর-তরজ শৈলমূলে আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়৷ পড়িতেছে, কিন্তু পর্বতকে টলাইতে 
পারিতেছে না, নিক্ষল আক্রোশে প্রতিহত হইতেছে, পাঠক এই অপূর্ব দৃ্ট "তপোবল' 
নাটকে দেখিবেন। বিশ্বামিআ এবং বশিষ্ঠ ব্যতীত নাটকে প্রায় অগ্তান্ত সকল চরিজ্েই 
অভিনব। 

স্থনেআা এবং অরুদ্ধতী উভয়েই মতীত্ব-মহ্মায় মহীয়লী, কিন্তু চরিভ্ে পরম্পর 
বিভিল্ন। নাটকের উচ্চ ভাবতরঙ্গে বিলাসিনী অগ্মরাও নবভাবে ভাবিতা - বিশ্বামি্ের 
প্রেমাকাকিক্ষণী। দ্বর্গে কেবল ভোগ, কিন্তু প্রেমের আদান-গ্রদ/নে মর্ত্য হ্বর্গ হইতেও 
ধন্ত। ইন্দ্রে আদেশে মেনকা বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিতে আপিয়া বলিতেছে, 
“বিশ্বামিআ যদি আমায় পায়ে স্থান দেন, আমি দেবরাজের শচী হবার বাঞ্ছ। করি না ।” 
(৩য় অধ, ৪র্থ গর্ভাঞ্চ। ) রস্ত! যখন মেনকাকে প্রশ্ন করিল : 

“ত্যজিয়ে অমরে, নূরে ভজিবারে 
সাধ কি অন্তরে তব?” 

“মেনকা উ্ধরিল : | 
“যদি নাহি কর উপছাসঃ 
হৃদয়ের সাধ মম করি লো গ্রকাশ। 
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উঠে মম মনে, 
প্রেমের বন্ধনে বঞ্চে হুখে নর-নারী। 

. উদ্ধাহ-বন্ধন_ প্রাণে গ্রাগে অপূর্বব মিলন 
দেহ দান -প্রাথ যারে চায়, 

নহে কাষ পিপানায়, 
যখন যে চায়, সেবিতে তাহায়, 
স্বর্গের মতন, নিয়ম নছেক তথা । 

নাহি হাদয়-্বন্ধন, 

কামক্রিয়া হেতু লশ্মিলন, 
ত্য কহি, ধিক্কার জন্মেছে মম প্রাণে! . 
ত্রিদিব মণ্ডলে 

ভাগ্য মানি যতেক রমণী ! 

প্রেমে দেহ.বিতরণ-ধরার নিয়ম” (৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাক।) 

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের পূর্বে আর কেহ ব্্গসাহিত্যে এইরূপ 

-নৃতনভাবে অঞ্চরা-চরির অঙ্কিত করেন নাই। | 

এ নাটকের আর-এক নৃতন কটি -সদানন্দ _ রাজ-বিদ্ষক। কৌতুকে-রহ্বে-র্ধে 

এবং সর্বোপরি অকৃত্রিম লৌহার্দে্য ও আত্মত্যাগে সদাশয় নরল ত্রাদ্ধণ_ অপামাক্ 

মহিমায় মহিমান্িত। সংস্কৃত নাটকের বিদ্যক সাধারণতঃ রাজার প্রেমমন্ত্রীরপে চিত্রিত 

হইয়। থাকে। কিন্তু গিরিশচন্রের চিত্রিত সকল বিদুষক চরিজই নাটকীয় ঘটনার 

সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লিগ । 
বেদমাতা এবং ত্রঙ্ধণ্যদেবের চরিত্র ত্বতঃই মনের মধ্যে মহান্ এবং গাস্তীধ্যময় 

ভাবের উত্লেক করে? কিন্ত গিরিশচন্দ্র বরন্ষণ্যদেবকে রসে-রঙ্গে সমূজ্দল করিয়া 

এইকপ মানবীয়ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন যে দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। অথচ 

পরিণামে ইহার আত্মগ্রকাশ অতি সহজভাবেই সাধিত হইয়াছে। বেদমাতা কাধ্য- 

. ক্ষেত্রে অবতীর্ণ এবং ঘটনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিগ হইয়াও করুণায় এবং ছিতৈষণায় 

অপরূপ গাসভীরধ্য ও মাধুর্য পরিস্ফুট হইয্বাছে। বিশ্বামিতরের জিত তরু, ভাতা, বল 

পুষ্প ও নবন্থর্গ নির্মাণে গরিরিশচন্জ অতি কৌশলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ক্রমবিকাশের 

আভাম দিয়াছেন। 

আমরা পাঠকবর্গকে কয়েকটা বিষয়ের ইঙ্গিত করিলাম মাজ। অভিনয় দর্শনে ব1 

.নাটিকপাঠে দর্শক এবং পাঠক বুঝিবেন যে মৃত্যুর বত্মরেক পূর্বে “তপোবল' রচিত 

হইলেও গরিরিশচন্ত্ের গ্রতিভা তখনও অধুমাতর স্থু হয় নাই। ্রন্থধানি প্রবিবেকানন্দের 

শ্ীচরণাঁতিতা -গিরিশচন্রের অশেষ গ্লেহ-ভাগিনী, পরলোকগতা৷ 
নিন্ট।র নিবেদিতাক্কে' 

ষ্টৎসর্গ কর! হইযাছিল। যথা: 
 - এ 



“পৰি! নিবেদিতা, 
“বৎস | তুষি আমান নৃতন নাটক হইলে আমোদ করিতে । আমার নৃতন নাটক 

অভিনীত হইতেছে, ভূমি কোথায়? কাল দাঞ্জিলিং যাইবার লময়, আমায় পীড়িত 
দেখিয়। দ্ষেহবাক্যে বলিয়! গিয়াছিলে, “আনিয়া যেন তোমায় দেখিতে পাই।' আমি 
€তে৷ জীবিত রহিয়াছি, কেন বংসে, দেখা করিতে আইন না? শুনিতে পাই, মৃত্যু 
শয্যায় আমার ম্মরণ করিয়াছিলে, হ্দি দেবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এধনও আমায় 
তোমার ন্মরণ থাকে, আমার অশ্রপূর্ণ উপহার গ্রহণ কর। 

ভ্ীগিরিশচজ্ ঘোষ ।” 

স্যার জগদীশচন্দ্র বস্তু 

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বন ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত নীলরতন সরকার' 
লি, আই, ই. এবং সিস্টার নিবেদিত। একমজে দাঞ্জিলিং বেড়াইতে যান। 
গিগ্লিশচন্্রের বিশ্বাস, ভক্তি এবং নাটাগ্রতিভ! লঙ্বদ্ষে লিস্টার নিবেদিতা ইহাদের 
লহিত প্রায়ই নানারূপ. কথাবার্ডী কহিতেন। নিদাক্ণ রোগশধ্যায় শায়িত হই্য়াও 

তিনি পীড়িত গিরিশচন্ত্র কেমন আছেন জানিবার জন্ত উৎকঠ! প্রকাশ করিতেন। 
কার জগদীশচজ্জ দার্জিলিং হইতে ফিরিয়া! আনিয়া! গিরিশচজ্জের সহিত সাক্ষাৎ করেন, 
এবং সিস্টার গিরিশচন্ত্রকে কিন্ধপ আত্তরিক ভালবাসিতেন, মুগ্তচিতে তাহা বর্ণনা, 
করেন। 



অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ 

জীবনের শেষ দৃশ্য --যবনিক৷ 

কবিরাজ শ্রীদুক্ত শ্তামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের চিকিৎসা প্রথমে যেকধপ উপকার 
হইয়াছিল, তাহার পর আর সেূপ ফল দশিল ন। এদিকে তখন এত শীত পড়িয়াছে 
ষে, ষেন়্প ছুর্বল অবস্থায় কোনও চিকিৎসক তাহাকে একেবারে পশ্চিমের দারুণ 
শীতের ভিতর গিয়া পড়িতে পরামর্শ দিলেন না। শীতকালে কলিকাতা মহানগরী 
লন্ধ্যার পর ছইতে কতক রাত্রি পর্ধ্স্ত ধূমে আচ্ছন্ধ হইয়া থাকে, এই ধূষ শ্বাসের সহিত 
ফুপছুসে প্রবেশ করিয়া হাপানী-রোগীর বিশেষ যন্ত্রণাগ্রদ হয়। যে-যে পল্লীতে বস্তি 
আছে, তত্তংস্থলে ধূম অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গিরিশচন্দ্রের বাটার সঙ্ধিকটে বস্তি 
থাকায়, ধূমে তাছার অত্যন্ত কষ্ট হইত। একে তিনি বায়ুপথ রোধ করিয়া থাকিতে 
পারিতেন না, তাহাতে এই ধূমের উৎপাত । পশ্চিম তো যাওয়া হইল না, কলিকাতায় 

বা তাহার কাছাকাছি এমন কোন স্থান পাওয়া গেল না, যেখানে তিনি ধূমের হাত 
হইতে পরিআ্াণ পাইতে পারেন। সকলই বিধি-বিড়ম্বন! ! 

১৩১৬ সাল, মাঘ মালের শেষভাগে প্রথম কাশীধাম হইতে আসিয়াঃ কলিকাতায় 
ধূমের যঙ্ পায় তিনি ঘুঘুভাঙ্গায় সাহিত্যিক ও হৃকবি শ্রীযুক্ত স্রেন্্রনারায়ণ রায় 
মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাহার “হরেন্দ্র-কুটারে+ গিয়া ফাস্তন ও চৈত্র ছুই মাস অবস্থান 
করেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আমিও তথায় থাকিতাম। ন্ুরেন্দ্বাবু যেরূপ শ্রদ্ধা 
ভক্তির সহিত তাহার পরিচর্ধয1 করিয়াছিলেন, তাছ। জীবনে ভূলিতে পাৰিব না। এ 
বৎসরও পুনরায় ঘুঘুভাঙ্গা যাইবার কথ হয়, কিন্ত তথান ম্যালেরিয়! জর হইতেছে 
শুনিয়া সে সঙ্বল্প পরিত্যাগ কর। হইল। 

গিরিশচন্দ্র পুনরায় হোমিওপাথিক চিকিৎনার অধীনে আসিলেন। তাহার পূর্ব 
হুসথং খ্যাতনাম। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দতীশচন্দ্র বরাট মহাশয় হ্প্রসিদ্ধ ছোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসক ইউনিয়ান সাঁছেবকে লইয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ত করিলেন। হোমিও. 
প্যাথিক চিকিৎসায় গিরিশচন্দ্র যেমন আজীবন অন্গরাগ ছিল, নিজেও হোমিও" 
প্যাথি-মতে চিকিৎসিত হইতে ভালবাদিতেন। ভাঃ ইউনিয়ান তাঁহার সহিত 
কথাবার্থায় এবং পূর্ব্ব হইতে সতীশবাবুর মূখে তাহার উক্ত চিকিৎসায় অভিজ্ঞতার 
বিষয় অবগত হইয়া যে উবধের ব্যবস্থা! করিতেন, তাহ! াহাকে জানিতে দিতেন না। 
ফিন্ত আশ্চর্যের বিষয় পিরিশচ্জ অন্যান করিয়া যে ছই-একটা ওষধের উল্লেখ 



করিতেন, গাহার মধ্যে চিকিৎসকের প্রদত্ত খবধের নাম থাকিত। যাহা হউক ক্রমশঃ 
তিনি নিরাময় হইয়। আদিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও অতি ছূর্বাল্, চিকিৎসকের 
পরামর্শে গরত্যহ প্রাতে গাড়ী করিয়া! একবার বেড়াইতে আসিতেন। এইরপে হখন. 
মাঘ মালের প্রায় অর্ধেক দিন অতীত হইল, তখন সকলের আশা! হইল, এ বর 
ভালয়-ভালয় কাটিয়া গেল। কিন্ত হায় আশা। বার-বার প্রতারিত হইয়াও মন. 
তোমায় প্রত্যয় করিতে চান! ২*শে মাঘ, শনিবার, আহারাদির পর গিরিশচন্দ্র 
শয়ন করিয়া আছেন) আমিও আহারাদি করিয়া বৈঠকথানায় বিশ্রাম করিতেছি। 
দ্বিতীয় ভাধ্যার লোকাস্তর হুওয়ার-র হুইতে গিরিশচন্দ্র আর অস্তঃপুরে শয়ন 
করিতেন না। এই স্থৃদীর্ঘ দ্বিতল বৈঠকখানার এক প্রান্ত কাষ্ঠের প্রাচীর দ্বারা! বিভাগ 
করিয়া তিনি নিজের শমননকক্ষে পরিণত করিয়! লইয়াছিলেন। এই ঘিতল বৈঠকখানার 
লহিত গিরিশচন্ত্রের কত স্বতিই না বিজড়িত, ইহাই তাহার অধায়ন কক্ষ ইহাই 
তাহার চিকিৎসালয়; এই স্থানে প্রত্যহ পরিচিত, অপরিচিত বহু ব্যক্তির লহিত 
ঠাছার লাহিত্য, ধর্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। বহিঃসংসারের নান! 
ছুঃখ-তাপ-জালায় উত্যক্ত কর্মরাত্ত জীবন -এই কক্ষে আপিয়া পরম শাস্তিলাভ করিত। 
এই কক্ষই তাহার অমর-কবি-কল্পনার লীলা-বিলাসভূমি | এই কঙ্গ ই ্রীপ্ীরামকষদেবের 
পদ্দধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া গয়া-গঙ্জা-বারাণসীর ভ্তায় তীর্থ-মহিমায় মহিমান্িত ! 
এইখানে অমর মহাকবির অস্তিম শ্বাস অনস্তে বিলীন হইয়াছে । 

বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র শয়ন করিয়াছিলেন । ক্ষণেক পরে আমায় ভাকিয়া বলিলেন, 
“ভুমি কি কোথাও বাছির হইবে? আমি বলিলাম, “না”। তিনি বলিলেন, 
*“আবন্তক থাকিলেও কোথাও বাহির হইও না, আমি বড়ই অন্থখ অন্গভব করিতেছি ।” 
বেল! ৪টার সময় তিনি পুনরায় আমায় ডাকিয়। 5136:80016 লইতে বলিলেন। 
আমি 65:006:9006 লইয়। দেখিলাম, ১*২ ডিগ্রী জর! একটু ইতন্ততঃ করিয়া 
তাহার ভ্রাতা শ্রদ্ধাম্পদ অতুলকষ্চবাবুর পরা মর্শান্গসারে জরের পরিমাণের কথা তাহাকে 
জাপন করিলাম। তিনি বলিলেন, “সেইজন্যই এত অন্ুস্থতা বোধ করিতেছি ।” 
অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকগণকে সংবাদ দিলেন। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থামত 
গিরিশচন্জ্র গধধ লেবন করিতে লাগিলেন। 

শনি ও রবিবারের পর সোমবার ৯৮ ডিগ্রী উত্তাপ দরশনে লকলেই আশ্বস্ত হইলেন। 
কিন্ত দেহের উত্তাপ দিন-দিন হাল হইতে লাগিল। আমার উপর উত্তাপ পরীক্ষা 
করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার এবং যথাসময়ে ষধ খাওয়াইবার ভার ছিল। মঙ্গলবার ৯৭ 
ও বুধবার ৯৬ ডিগ্রী উত্তাপ দেখিয়া আমি বলিলাম, “এ কি আশ্চর্য, উত্তাপ ষে প্রত্যহ 
কমিতেছে।” গিরিশচন্দ্র হালিতে-হাগিতে বলিলেন, “দেখিতেছ কি, ক্রমে ০011996 
হইবে ।* আমি সভয়ে বলিয়। উঠিলাম, "অমন কথা বলিবেন না!” তিনি গন্ভীর হইয়া 

' স্মহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। 
ক্রমশঃ শয়ন করা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল । শুইলেই স্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে । 

সোমবার রাজি কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া অনিজ্রায় কাটিল। মঙ্গলবার সমস্ত রাজি, 
৪০৬ 



শয়ন বর! দুরে থাক্ একটু বালিশে হেলান দিলেই দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিত: 
লাগিলেন । বাজি ২টার পর আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন । অন্তান্ত ব্যক্তি জাগিয়া 
থাকায় এবং উপধুঃপরি রাত্রি জাগরণে আমার যে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, সে 
'অবস্থাতেও তিনি তাহা লক্ষ্য রাঁধিয়াছিলেন। আমি শয়ন করিতে ইতস্ততঃ করায় 
তিনি বলিলেন, “অবুঝ হইও না, পালা করিয়া জাগো, তুমি পড়িলে বড়ই মৃক্ধিল 
হইবে। ইহারা তো রহিয়াছে ।”* আমি নিকুতর হইয়া শয়ন করিলাম | বিস্ত নিত্রা 
কোথায়? ঘড়িতে ৩ট1 বাজিল শুনিলাম। এমনসময়ে গিরিশচজ্ যেন হ্বাদয়ের সমত্ত 
আবেগ দঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া অতি করণক্ে তিনবার "রামরুষ্ণ* নাম উচ্চারণ 
করিলেন। শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার এনপ কত্বর আর কখনও 
শুনি নাই। সে আকুল আহ্বান প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই! নিমেষে আমার 
মনে হইল, যেন তিনি স্বীয় ইষ্ইদেবতা শ্রীশীরামকৃফদেবকে আজ্মনিবেধন করিয়া দিয়া 
বলিতেছেন, প্প্রতৃ আর কেন,- শাস্তি দাও- শাস্তি দাও--শাস্তি দাও!” আমি 
তত্কষণাৎ উঠিয়। বসিলাম। আমাকে সহসা উঠিতে দেখিয়া, তিনি যেন ধ্যানভজের 
সায় চকিত হুইয়া বলিলেন, “উঠিলে যে?” আমি বলিলাম,প্যুম হইল না ।* চতুষ্পার্শে 
চাহিয়া দেখি, যাছাদের দে দময় জাগিবার কথা, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু 
গিরিশচন্দ্রের তাহাতে ভ্রক্ষেপও নাই । আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কিন্তু সেই 
রাত্রিতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্গিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন ! 
আমি বলিলাম, “ন'বাবুকে ডাকিব 1” তিনি বলিলেন, পঘুম না হইলে তাহার জহুখ 
হয়, এখন থাক্।” ৪ট। বাজিবার পর বলিলেন, “অতুলকে তোলো ।” আমি ভিতর- 
বাটা হইতে ন'বাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। গিরিশচন্্র ্রাতাকে বলিলেন, “একেবারে 
নিদ্রা নাই, কিছু বুবিতে পারিতেছি না।” 

স্থৃবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ জে. এন. কাঞ্জিলালের সহিত অতি 
লতর্কভাবে চিকিৎস! করিতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। সমস্ত বুধবার 
দিবারাজি এইভাবেই কাটিলঃ সমাগত সকলের সহিতই কথাবার্তী কছিতেছেন, কিন্ত 
নিদ্রা যাইবার উপায় নাই) বলেন, “খাড়া হইয়া বলিয়া কিরূপে ঘুমাই-_একি হুইল!” 
কয়েক স্থাহ পূর্বে স্থপ্রসিদ্ধ লাহিত্যবথী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্্র সরকার মহাশয় গিরিশচন্ত্রকে 
দেখিতে আনিয়! চুচুড়ার *শিবপ্রিয়' নামক খধধের ধৃমগ্রহণ করিতে বলেন, এবং 
চুড়ায় গিয়া এক কৌটা পাঠাইয়। দেন। গিরিশচন্দ্র উক্ত ধুম গ্রহণ করিয়া প্রথম-প্রথম 
ফল পাইঘ়াছিলেন, এ অবস্থাতেও তাহা ব্যবহার করিয়া কতকট। গ্লেন! বাহির হইয়! 
গেল। কিন্ত নিস্্া যাবার কোনওরূপ উপায় হইল না। ইতিপূর্বে “মিনার্ডা থিয়েটার 

* যুক্ত বলীশ্বর সেন বি. এ. এবং শ্রীহুক্ত মতীশ্বর সেন (সার্বাবু) ভ্রাতৃমুগল শেষরাত্রে জাগিবার 
জনক এ সময়ে কক্ষাস্তরে নিদ্রা বাইতেছিলেন। তাহার! যেরূপ কায়মনে গিরিশচন্দ্রের মেধ] কিয়] 

ছিলেন, তাহ! একমাত্র সুসস্তানের পিছ্ৃলেবায় লন্তব। রামকৃ্ণ মিশন হইতে প্রেরিত লেবাপরায়ণ 

যুখকগণ এবং বর্গচারী হরিহর মুখোপাধ্যায়ের দামও এখানে উল্লেখযোগ্য । 
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“রিষপুর একুছ্ছিরিদনে বায়না গিয়া ছিল, ্ বানিবাবুকেও ( সাহা একমাজ পুর আনছে 
ভীবুক সর়েজনাঁখ থোধ ) যাইতে হইয়াছিল। ' লেইদিন ( বুধরার ) সন্ধ্যার পর ক্মতুজ- 
বাবু ছানিবাবুকে টেঝিগ্রাম করিলেন । করেকঘণ্টা পরে তিনি আচ্ছন্ন অবস্থাতেই 
“বলিলেন, "দানি -78558851” খ্বতুলযাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “হ্যা, দানিকে টেলিগ্রাষ 
করিয়াছি।” তিনি আর-কোনও উত্তর করিলেন ন1। . বুধবারও লমত্ত বাজি এইরপ 
“অনিভ্রাবস্থায় কার্টিম। মাঝে“মাঝে অবসন্নতাবশতঃ একটু-একটু আচ্ছন্স হইতে 
লাগিলেন। অকৃসিজেন্ শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্ত যন্ত্র আনয়ন কর! হইয়াছিল, তিনি 
'ছুইএকবার শ্বাস লইয়া আর লইতে লম্মত হইলেন না। 

বৃহদ্পতিবার প্রাতে বলিলেন, “আমাকে লরাইয়! আমার বিছানা ঝাঁড়িয়া দাও ।” 
তাহাই হইল। বেলা ৮টার পর হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “চলো!” আমর! 
বলিলাম, “কোথায় যাইবেন ?" তিনি বলিলেন, “গাড়ী আসিয়াছে । 

এইকপ “চলে"চলো” প্রায়ই অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন, অথচ 
জান বেশ আছে। পরিচিত ব্যক্তিমান্রকেই ছুই-একটা কথা বলেন। মেডিক্যাল 
কলেজের স্থগ্রলিষ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের সহিতও কখ। কহিলেন। ডাক্তারসাহেৰ 
পরীক্ষান্তে “গীড়। সাংঘাতিক* বলিয়! প্রস্থান করিবেন । মধ্যাহ্থকালে দেবেন্দ্রবাবু 
আসিয়! গিরিশচন্দ্রের কাছে বসিলেন। গিরিশচন্দ্র জল খাইতে চাহিলে দেবেন্দ্রবাবু 
জল দিলেন, তিনি শ্বহত্তে গেলাস লই পান করিলেন । দেবেজ্্বাবু ছুই-এক কোয়! 
-কমলালেবুও খাওয়াইয়। দিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাহাকে শয়ন করাইতে পারিলেন 
না। শেষে পুনঃ-পুনঃ অনুরোধ করিয়া বুঝিলেন যে তাহার কথা তিনি ধারণা করিতে 
পারিতেছেন না। তখন দেবেন্দ্রবাবু রামকুষ্ণ-ভক্ত জননী শ্রীশ্রীমার কথা তুলিলেন। 
বলিলেন, “মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?" গিরিশচন্জ স্থিরভাবে কিছুক্ষণ দেবেজ্বাবুর 
সুখের দিকে চাহিয়৷ বলিলেন, “দেখ, সব ভাল বুঝতে পাচ্চিনি, কেমন গুলিয়ে যাচ্চে।” 

অপরাহুকাল হইতে প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া আঙলিতে লাগিলেন, এইসময়ে কোন কিছু 
জিজ্ঞাসা করিলে তাহারই ছুই-এক কথার উত্তর দিতেন মাত্র। পূর্ব্বোক্ত “শিব প্রিয়” 
গঁষধের ধূমগ্রহণে উপকার পাওয়ায় আর চারি কৌটা ভ্যালুপেবেলে পাঠাইবার জন্ত 
চুড়ায় হারাণবাবুকে পত্র পাঠাইয়াছিলাম। সেইসময়ে পিয়ন কৌট! লইয়া! আসির। 
কেহ-কেহ বলিলেন, *আর ওষধের প্রয়োজন কি?" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, “গিরিশঘাদা 
খন ত্বয়ং ভ্যালুপেবেলে গুঁষধ পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তখন গ্রহণ কর! অবনত কর্তব্য ।” 
ভ্যালুপেবেল গৃহীত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্রের আচ্ছন্নভাব একটু কাটিয়া! 
গেলে আমি বলিলাম “ভ্যালুপেবেল ডাকে “শিবপ্রিয়' আসিয়াছে ।” তিনি বলিলেন, 
“টাক! দিয়াছ 1 আমি বলিলাম, “আজে হয ।” তিনি বলিলেন, “বেশ করিয়াছ।” 
'তখন বেল৷ প্রায় ৪ট1। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আচ্ছন্ন হইয়া! পড়িলেন এবং এ অবস্থায় 
উচ্চেঃ্বরে - “শিবশ্রিয়' বলিয়! উঠিলেন। ক্রমে আচ্ছন্নাবস্থা। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে 
লাগিল। : কখনও “চলো”, কখনও “নেশা! কাটিয়ে দাও”, কখনও “রামৃষ* এইযপ 
বলিতে লাগিলেন। 
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রাজি ৮্টার পর ফরিদপুর হইতে দানিবাবু আলিম পহছিলেন। দানিবাবু আসিয়া 
যখন কাতরকণ্ে “বাপি _বাপি* বলিয়া ডাফিতে লাগিলেন, তখন পুতজরবংসল পিতা 
কম্পিত হস্ত পুত্রশিরে অর্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং জজ চাহিলেন। পার্থ 
বেদানার রদ ছিল, দানিবাঝুজ্জাত্ত হইয়া বাওয়াইয়া দিজেন। কিঞিৎ পান করিয়। ঘাড় 
নাড়িলেন। ফরিদপুর যাইবার লময়ে তিনি দানিবাবুকে বলিয়াছিলেন, “তুমি ঘুরিয়া 
আইল, অনেক কথা আছে।” সেই কথা স্বরণ করাইয়া দানিবাৰু বলিলেন, “বাপি, 
আমাকে যষেকি বলিবে বলিয়াছিলে?” উত্তরে তিনি কি জড়িতন্বরে বলিলেন, ঠিক 
বুঝা গেল না। ক্রমে আচ্ছন্নভাব বাড়িতে লাগিল । চিকিৎসকগণ বলিলেন, “মহাশ্বান 
আরম হইয়াছে ।” 

সেদিন অপরাহ হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বুষ্টি উপেক্ষা করিয়৷ বহুসংখ্যক 
বাক্তি তাহাকে দেখিতে আপগিতে লাগিলেন, কারণতীাছার সঙ্কট অবস্থার সংবাদ সকাল 
হইতেই সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ১১টার সময় স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি 
শশ্রীরামকৃষ্। পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং স্ুপ্রপিদ্ধ নাটযাচারধ শ্রীধুক্ত বাবু 
অমতলাল বন্থ প্রভৃতি আতম্মীয়ত্বজনগণ তাহার ইষ্টদেবের নামগান আরম্ভ করিলেন। 

“রামক্ হরিবোল” ধ্বনিতে পল্লী পর্ধ্স্ত গ্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বানি ১টা২* 
মিনিটের (বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ সাল) সমম্ন গিরিশচন্ত্রের অস্তিমস্বাস 
শ্শ্বরামকৃষ্ণ-চরণে বিলীন হইল । তিনদিন অনিষ্থার পর মহাকবি মহানিত্ত্রায় মগ 
হইলেন। 

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তান্ত ভক্তগণ ও বন্থবিধ 

জনসমাগমে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্ণ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। মহাকবিকে একবার শেষদর্শন 
করিবার নিমিত্ত সকলের এপ আগ্রহ, যে, জনতার হথশৃঙ্খলতাসাধন একপ্রকার অসম্ভব 

হুইয়! উঠিল । নাট্যসমত্রাটকে কিরূপে সাজাইয়! কিরূপ সমারোহে মশানে লইয়া যাওয়া! 
হইবে, তাহা লইয়! সাধারণের মধ্যে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল, যে গিরিশচন্দ্র 
সহোদর অতুলবাঁবুরই বিভ্রম ঘটিতে লাগিল-_গিরিশচগ্তর তাহাদের না সাধারণের | 

বিচিত্র ষ্টায় বিচিত্র পুষ্পলতায় সক্ষ্িত করিয়া ললাটে “বামরুষ্ণ" নাম লিখিত 

দিয় নাট্যসম্াটকে বাহিরে আনয়ন করা হুইল। ফটো গ্রাফারগণ আসিয়া সম্মুখ-পথ 

রোধ করিলেন। কার্তনওয়ালাদের সহিত ফটোগ্রাফারগণের হুড়াছড়ি দর্শনে আমর! 
বিনীতভাবে ফটোগ্রাফারদিগকে নিবেদন করিলাম, “মহাশরগণ, অনুগ্রহ করি॥। গঞ্গা- 
তীরে গিয়া ফটো গ্রহণ করিবেন । এ গলি-পথে এত জনতায় আমাদিগকে মহা বিব্রত 
হইতে হইয়াছে ।” ক্রুতবেগে জনত! গঙ্জাতীরা ভিমুখে প্রবাহিত হুইল। 

দেখিতে-দেধিতে কাশী মন্ত্রের শ্মশান ঘাটে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ও গণগ্রাধী বছ 

সন্ত্রস্ত ব্যক্তির সমাবেশে রাধাকাস্ত দেবের মুমুতু-নিকেতন হইতে গোলাবাড়ী ঘাট 
পর্যন্ত মহুস্ত ও যানে পরিপূর্ণ হইয়া গমনাগমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাননীয় 
ভূপেন্্রনাথ বন্থু, "অমৃতবাজার'-সম্পাদক মতিলাল ঘোষ, “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্জিকা!- 

সম্পাক স্থবিখ্যাত অধ্যাপক রামেম্ত্রহন্দর অিবেদী, পপ্ডিত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও 



স্থরেশচজ লমাজপতি, রাযসাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্জ লেন, “বিশ্বকোব-গম্পাদক প্রীযুক্ 
নগেশ্রনাথ বন্থ প্রাচ্যবিষ্তামহার্ণব, শ্রীযুক্ত দেবেজ্রনাথ বন্থু,- দেশগ্রদিদ্ধ নাট্যকার 
দীনবন্ধুষাবুর পুর ললিতচন্দ্র মিত্র, হ্গ্রসিদ্ধ ভাক্তার “জার. জি. কর, খ্যাতনামা 
নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিস্ভাবিনোদ, নটচুড়ামণি, সয় অর্ধেন্থুরাবুর ভযোষ্ঠ গুজ 
ব্যোমকেশ মুস্তকী, এতস্তি শ্বামী সারঙগানন্দ প্রভৃতি শগ্রীরামরু্দেবের শিল্প ও 
ভক্তগণ এবং নাটযাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বস্থ, অমরেশ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন 
পাড়ে, মহেজ্জকুমার মিজ+ শ্রীযুক্ত শিশিরক্মার রায় প্রভৃতি থিয়েটারের বর্তৃপক্ষগণ 
ইত্যাদি প্রায় লহম্রাধিক ব্যক্তি শ্মশানে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। 

গিরিশচন্ত্রকে চিতা-শধ্যায় শয়ন করাইয়! পুনরায় লহশ্রকণে "রামক্চ হরিবোল* 
নাম গীত হইতে লাগিল। লেই পরমসময়ে, অধিদেব শতজিহ্ব! বিস্তার করিয়া নেই 
বিশাল বপু গ্রাস করিবার পূর্ব্ব-মুহুর্তে আর-একবার মহাকবিকে প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা 
দেখিবার জন্ত শ্বশানভূমিতে চতুপ্দিকস্থ নির্ববাপিত চিতান্ুপের উপর এত জনতা হইল 
যে কত লোক খলিতপদ হুইয়! শ্বশান-শধ্যায় গড়াগড়ি দিল, তাহার ইয়তা৷ নাই, কিন্ত 
তাহাতে কাহারও জক্ষেপ নাই। ব্ছুশত ব্যক্তি তাহার পদতলে মস্তক লুষ্টিত করিতে 
লাগিজেন, কেহ-কেহ-বা! পরম ভক্তিসহকারে খটাস্থ ফুল মণ্তকে স্পর্শ করিয়! দেবতার 
নির্ধাল্যত্বরূপ সযত্বে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সেক্ষপ দৃস্ত জীবনে কখনও দেখি নাই ! 
বাম্পাকুল লোচনে সেই লোকসমুত্র দনে বুঝিয়াছিলাম বঙ্গদেশ গুণীর সম্মান করিতে 
শিখিয়াছে ! 

দেখিতে"দেখিতে স্বৃত, চন্বনকাষ্ঠ, ধূনা ও ক্ূরে ব্রহ্মণ্যদেব, শতজিহব। বিস্তার 
করিয়। নিমিষ মধ্যে লক্ষ-লক্ষ নাট্যামোদীর প্রিয়দর্শন, বাণাপানি বাগ্গেবীর বরপুত্র, 
জীপ্রীরামরুফ-ভ্রচরণ-রজঃপুত সেই বিশাল বপু ভদ্মে পরিণত করিলেন । আর এ বিপুল 
সংসার খু'জিয়! সে উজ্জল গ্রতিভা-মুকুট-মগ্ডিত দেহের চিহ্মাত্র খু'জিয়। পাওয়া যাইবে 
না। কেবলমাত্র কয়েকটা ভক্ত এবং বেলুড়মঠের জল্ন্যাসীগণ নববন্ত্র পরিধানে নব. 
তাত্রকুণ্ডে ভন্মাবশিই চিত। হইতে যত্বসহ অস্থি সংগ্রহ করিয়! প্রস্থান করিলেন । নব, 
শেষ হুইল। 
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উনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ 

গিরিশ-গ্রসঙ্গ 

মানবের চিস্তাগ্রণালী অবগত হইতে পারিলে গুকৃত মাঙ্ছষকে বুঝা যায়। জামর। 
বাছিয়াবাছিয়। কয়েকটীমাআ গিরিশ-গসছ কাশ করিলাম । ইহ। পাঠ করিয়া সদয় 
পাঠকগণ আনন্দলাভ করিলে ভবিষ্তুৎ সংস্করণে আরও অধিক প্রসজ প্রকাশের বাসন। 
রহিল। 

নাটক রচন! 

গিরিশচন্দ্র জীবনে বছ শোক পাইয়াছিজ্নে। তাহার দারুণ শোকগস্তপগ্ত জীবনের 
সাত্বনা ছিল - কবিতা এবং শ্রশ্ররামরফদেবের শ্রীপাদপন্র। শোক যতই তাহার হৃদয়ে 
উপধুর্যপরি শেলাঘাত করিয়াছে, গিরিশচজ্জের গ্রতিভা ৬ ই উজ্ছল হইতে উজ্জ্ঞর্ততর 

গ্রভা ধারণ করিয়াছে, শগুরুর উপর নির্ভর ততই দৃঢ়তর হইয়াছে। ভিনি বলিতেন, 
“জীবনে যে কৎনও ছুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার দাধনা তাহার বিড়ম্বনা- 
বিশেষ নাটক রচনা । নাট)কারকে অনেকরকম অবস্থায় পড়িয়। সত্য উপলব্ধি করিতে 
হয়। গ্রকৃত কবি নিজে যাহ অঙ্গভব করেন নাঁ, তাহা! কিখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় 
আমি সংসারের দ্বণ্য বেস্তা ও লম্পট চরিত্র হইতে জগংপৃজ্য অবতার-চরিক পর্যস্ত 
দর্শন করিয়াছি। সংসার বৃহৎ রঙজালয়, নাটযরঙ্গালয় তাহারই ক্ুত্র অনুকৃত্তি।” 

গিরিশচন্দ্র বজিতেন, “যতগ্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং 
শ্রে্ঠ। ইতিহাস লেখ! তাহার নীচে।” 

নাটকে অবস্থাগত ভাব ও ভাষা 

গিরিশচন্দ্র বজিতেন, "ঘোরতর ছুশ্চিন্তায় মানবের মত্িফ যখন জড়িত হয়, তখন 
তাহার ভাব ও ভাষাও জড়িত হয়। হুগ্মদশী নাট্যকার সেইকপ অবস্থায় চরিছ্জের 
সুখে জড়িত ভাব ও ভাষা ব্যক্ত করেন। হ্যামলেটের মনে যখন আত্মহত্যা উচিত কি 
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আপনি আপনার প্রতিহন্্ী 

গিরিশচন্দ্র নৃতন নাটক সাধারণে সমাদৃত হইলে, তিনি বিশেষ চিন্তিত হইতেন। 
বলিতেন, ইহার পর আর কি নৃতন লিখিব, যাহা সাধারণের অধিকতর প্রিয় হুইবে। 
কিন্ত গিরিশচন্ত্রের কোন নাটক লাধারণের নিকট সেরূপ আদৃত ন! হইলে, তাহার 
উংসাহ্ বৃদ্ধি পাইত। বলিতেন, “এবারে নিশ্চয়ই কিহ-একটা নৃতন করিতে হুইবে।” 
তিনি প্রায়ই বলিতেন, “আমার মৃষ্কিল হইয়াছে কি জানে! আমার আপনার সহিত 
প্রতিত্বন্বিতা। রঙ্গালয়ফে জীবনের অবলম্বন করিয়৷ সাধারণের তৃষ্টি-সাধনের অন্ত ব্রতী 
হইয়াছেন _ এমন নাট্যকার উপস্থিত বন্দ-রঙ্গালর়ে কেহ নাই -কেবল আমিই আছি। 
আমায় প্রতিবার উদ্ভম করিতে হয়, আপনাকে আপনি কেমন করিয়া হারাইব। যে 
নাটক লিখিব, তাহা! পূর্ব্ব-রচিত নাটক অপেক্ষা কেমন করিয়া উচাইয়া যাইবে |” 

প্রতিভার উপকরণ 

গিরিশচন্ত্র বলিতেন, *স্বৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি সাধারণ অপেক্ষা 
প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণ থাকে। কিন্তু এ শক্তিগুলি তাহাদের 
'আযতের মধ্যে থাকা চাই। নতুবা আয়তাতীত কল্পনাশক্তির প্রভাবে মানুষ পাগল 
হইয়া যায়। স্বতিশক্তি আবার এমন হওয়! চাই ষে লিখিবার সময় অন্থসভৃতি গিদ্ধ 
বিষয়সকল আপন! হইতে মনে উদয় হয়। নচেৎ মহাবীর কর্ণের কার্ধ্যকালে মহান্ত্র- 
সকল বিশ্বত হইতে হয়। আর ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা না! থাকিলে কল্পনাও কার্ধে পরিণত 
কর! যায় না।” 

গোয়ার গোবিন্দের কার্ধ্য 

গিরিশচন্দ্র গৌয়ারগোবিন্দ কাঠখোট্টা ছেলেদের পছন্দ করিতেন, বলিতেন, 
“ইহাদের একটু স্থবিধা করিয়া! লইয়া চালাইতে পারিলে, শিষ্ট-শান্ত, মিউ-মিউয়ে 
ছেলেদের চেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়। পাড়ায় কোন বিপদ হইলে ইহারাই আগে 
আনিয়া দেখা দেয়) নিঃসহ্বল নিংসছায় পরিবারের শব-স্ৎকারের অন্ত ইহারাই আগে 
আসিয়! খাট ধরে । একটু মন্থত্ত্ব ইহাদের মধ্যেই থাকে ।” 

৪১৪ 



ভাবার প্রাঞ্জলতা 

খ্যাতনামা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মহাশয় একদিন গিকিশচক্জের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। নানা প্রসঙ্গের পর সাহিত্য-গ্রসঙ্গ উঠিল। 
পণ্ডিতমহাশয় গিরিশচন্জরকে বলিলেন, “আপনার রচনা এড লরল যে, স্ত্রীপোকের 
পর্য্যন্ত বুঝিতে কষ্ট হয় না ইহাই আপনার ভাষার বিশেষ । আমরা লিখিতে 
যাইলে ভাষাটা লংস্কৃতান্ুগামী হইয়া! পড়ে -লাধারণে সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না। 
কিরপে প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা যায় -এ সমন্ধে আমায় কিছু উপদেশ দিতে পারেন?” 
গিরিশচন্দ্র হাসিতে-্হাসিতে বলিলেন, “আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে উপদেশ 
কি দিব বলুন, তবে একট! কৌশল বলিয়া দিতে পারি ।” * পর্ডিতমহাশয় সাগ্রছে 
বলিলেন, “কৌশল -সে কিরূপ?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আপনার বাড়ীতে ছেজে- 
মেয়েদের লহিত যেরূপ ভাষায় কথা কহেন, সেইকুপ ভাষায় লিখিবেন? দেখিবেন-সে 
ভাষ বুঝিতে কাহারও কোন কষ্ট হইবে না এবং বার-বার অভিধান খুলিবারও প্রয়োজন 
হইবে না।” 

উপস্থিত রচনাশক্তি 

একদিন যুবা গিরিশচন্দ্র অফিস যাইবার জন্ত পথে বাছির হইয়াছেন, এমনলময়ে 
তাহার পরিচিত কোনও ভদ্রলোক আনিয়া! অনুরোধ করেন, “আমি বেহাই বাড়ীতে 
লিচু পাঠাইতেছি, তোমায় একটা কবিতা বেধে দিতে হুবে।” গিরিশচ্জ ততক্ষ পাৎ 
লিবিয়া দিলেন : 

“স্থগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু, 
সবিনয় নিবেদন পাঠা'তেছি কিছু। 
দেখিলেই বুঝিবেন রঙ্ভরা পেটে, 
মধ্যেতে বিরাজ করে আঁটি বেটে-বেটে। 

স্থরম বুমেতে বদি রসে তৰ মন, 
জানিবেন এ দাসের সিদ্ধ আকিঞ্চন।” 

কলানৈপুণ্য 

গিরিশচন্্র বলিতেন, “কলা-কৌশল গোপনই শ্রেষ্ঠ কলানৈপুণ্য | 
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চিত্রকর ও কবি 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, *চিত্রকরের ন্তায় কবিও চির করেন । একজন বর্ণে - অন্যজন, 
কথায়। আমি আমার রচনায় ঠিক-ঠিক ছবি তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি।» 

£0129156 162271060. 

গিরিশচন্দ্র বজিতেন, “মিল্টনের 22256 705 মহাকাব্যেরই লাধারণে 
বিশেষ আদর | 72122856 28/9569 তত আদর করিয়া কেছ পড়েনা। আমি 
কিন্ত শেষোক্ত কাবে)র নিকট বিশেষ খণী | 72722156 7927750 না পড়িলে আমি 

'চতন্ভলীলা? যেক্পপভাবে লিখিয়াছি তেমন করিয়া লিখিতে পারিতাম না” বল! 
বাছল্য, 'চতন্তলীলা, লিখিবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের পরমহংসদেবের সহিত পরিচয় 

হয় নাই। 

উপন্তাস 

উপন্থাম-পাঠ সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “ফিল্ডিং, স্কট, ডিকেন্দ, থ্যাকারে প্রতৃত্তির 
উপন্থাস আগে পাঠ কর। উচিত। (সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি মেরি 
কোরেলির বড়ই সুখ্যাতি করিতেন । ) ফরাসী উপন্তাস্লেখকগণের গল্প-রচনাশক্তি 
অতি উৎকৃষ্ট) যেমন ডুম। প্রভৃতি । ইংরাজ উপন্তাস-লেখকগণ যেমন চরিন্র-অঙ্কনে, 
ফরানী উপন্থাদ-লেখকগণ তেমনি গল্প-স্থজনে শ্রেঠ। কিন্ত ভিটর ছিউগোর যেমন 
চরিজআঅ-হ্জনশক্তি, তেমনি গল্প-রচন।- তেমনি করনাশক্তি ছিল। যদি এই সর্বশ্রেষ্ঠ 
উপন্থাস-লেখকের হান্রসে অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ইহাকেই অনেকাংশে 
সেক্সপীয়ারের সমকক্ষ কবি বল! বাইত ।” 

হিন্দু শান্ত্রকারগণের প্রতি শ্রদ্ধা 

হিন্দু শান্তরকারগণের উপর গিরিশচন্ত্রের অগাধ শ্রদ্ধ! ছিল। তিনি বলিতেন, “ইহার! 
চিন্তার যেলকল শুর উদ্ভাবন করিয়াছেন, সাধারণ মানববুদ্ধি সে স্তরে উপনীত হইতে 

পারে না। নাস্তিকতার অঙন্গকূলে শান্রকারগণ যে নকল তর্কযুক্তি দেখাইয়াছেন, 

ইয়ুরোপীয় বড়-বড় দাশনিক নান্তিকগণের মণ্তিষ্ষে সে সকল তর্কমুক্তি উদয় হয় নাই । 
স্বকৃত এই্ প্রথর তর্বযুক্তি অবশেষে পরাস্ত করিয়া ইহার! ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে: 
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মীমাংসা করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, শান্্রকারগণ আমার অন্ত পূর্ব হইতেই 
তর্কযুক্তি চিত্ত ধারা আমার জ্ঞাতব্য বিষয় সকলের মীমাংস করিয়া রাখিয়। গিয়াছেন। 
এমন অন্কূল ব৷ প্রতিকূল যুক্কি চিন্তা কোথাও দেখি নাই, যাহা পূর্ব হইতেই 
শান্কারগণের মত্তিফে উদয় হয় নাই, এবং তাহার মীমাংসা তাহার! করিয়! যান নাই ।” 

আত্মজীবনী রচন। 

কোন সময় আত্মজীবনী লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 
“সে বড় সহজ কথা নয়। বেদব্যাস তাহার জন্সবৃত্তাত্ত যেরপ'অকপটে বলিয়াছেন, 
যখন আত্মদোষ ব্যক্ত করিবার মেইরূপ পাহস হইবে তখন আত্মজীবনী লিখিবার কথা 
উত্থাপন হইতে পারে । নচেৎ আত্মজীবনী লিখিতে বঙগিয়৷ আপনাকে আপনার উকীল 
হইতে হয়, কেবল দোষণ্থালনের চেষ্টা এবং আখ্স্তরিত। প্রকাশ ।” 

তর্কশত্তি 

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, “যত বড় খ্যাত্যাপন্ম ও শক্তিশালী লেখক হউন না, আমি 
কখনও মনে-মনে তর্ব-বিতর্ক না করিয়! তাহার কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লই নাই | এই 

গ্রণালীতে অধ্যয়ন করায় গিরিশচন্্রের তর্কশক্তি এত প্রথর হইয়াছিল যে সহজে 
তাহাকে পরাস্ত কর! একপ্রকার ছুঃসাধ্য হইত। 

তর্কে গিরিশচন্দ্রের কখনও ওদ্ধত্যভাব প্রকাশ পাইত না, কিন্তু তিনি সে সময় 
আতহুহার। হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রামকষ্দেব তাহার প্রথর তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া 
সময়ে-সময়ে তাহাকে উপস্থিত কাহারও-কাহারও মগছিত তর্কযুদ্ধে নিয়োগ করিয়া 
দিতেন। এইরূপে একদিন ম্বনামখ্যাত মহিমচন্ত্র চক্রবর্তীর সহিত তাহার তর্কযুদ্ধ 
উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ তর্কের পর মহিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। 
তর্কশেষে গিরিশচন্দ্র স্থানাত্তরে গমন করিলে শ্রীত্রীরামক্কষ্দেব মহিমচন্দ্রকে বলিলেন, 

“আপনি দেখলে, ও জল খেতে ভূলে গেল।* যদি ওর কথা না! মান্তে, তাহলে 
তো মায় ছি'ড়ে খেত ।» কিন্তু ইদানীং তিনি আর বড় তর্ক করিতেন ন1। 'শঙ্করাচার্য্য 
নাটকের এক স্থলে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন, “তর্ক-বুদ্ধি নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন ।” 
(৩য় অন্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক |) 

«. কিছুক্ষণ পূর্বে গিরিশচন্দ্র জল চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক করিতে-করিতে সাহার তৃষ্ণার কথ 
মনেই ছিল ন1। 
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ভ্ীরামকৃফের গুণান্থকীর্তন 

পৃজ্যপাদ হ্বামমী বিবেকানন্দ ও গিরিশচজের শ্রীরামকষদেব স্বত্ব আলোচনা 
-গুনিবার জন্ত বহু ভক্ত আগ্রহে ছুটিয়া.আসিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালীন 
শ্বামীজী প্রায়ই সহচর ভক্তগণকে বলিতেন, “চল হে, 3. ০-র লঙ্গে খানিক 19156 
21 করতে যাই।” গ্রিরিশচন্্রকে গুরু-নিন্দায় আহত করিয়! হ্বামীজী তৎ-পরিবর্তে 
গুরু-গুধ-কীর্ডন শ্রবণে অজন্র আনন্দে ভরপুর হইয়া প্রস্থান করিতেন । 

শাস্তি 

গিরিশচন্ত্র একদিন আমায় কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা! করেন, “্যস্তপি ভগবান সদয় হইয়া 

“তোমায় কেবলমাত্র একটা বর দিতে চাহেন, তাহাহুইলে ভূমি কি বর প্রার্থনা 
করিবে? তাহার কাছে চাহিবার মত কি জাছে?” আমি উত্তরে "ধর্তে যেন মতি 

থাকে" ইত্যাদি নানারূপ বলিলাম । গিরিশচজ্ বলিলেন, “তুমি সব ভাবিয়া! চি্তিযা 

লাজাইয়া বলিতেছ। কথাটা কি জানো, -টাকা, মান প্রভৃতি যে যাহা চাহিতেছে, 

শাস্তির জন্তই চাহিতেছে; মনে করিতেছে, কল পাইলেই শাস্তি পাইবে । প্রত্যেক 

মানুষই শাস্তির প্রার্থী। যে যে-অবস্থাগত হোক, সকলে শান্তির প্রয়াসী, শাস্তি ভি 

আর ছিতীয় প্রার্থনা নাই ।” 

বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব 

আর-একদিন গিরিশচন্্র বলিয়াছিলেন, “তুমি পল্ীগ্রামে বাস করো, হঠাৎ মাঠে 
যদি লাঠি হস্তে তোমাকে দন্থ্যতে আক্রমণ করে, তুমি কি করিবে? আমি উত্তর 
করিতে না পারায় তিনি বলিয়াছিলেন, “দেখ, এ সময় অনেকে ছুটিয়! পলাইবার চেষ্টা 

করে এবং লাঠিটী ঘাড়ে পাতিয়! লইযার সুযোগ করিয়া দেয়। কিন্তু একপ বিপদে 

পড়িলে উচিত, দস্থ্য লাঠি উত্তোলন করিবামাত্র তাহারই দিকে ছুটিয়! গিয়! তাহার 

কোমর জড়াইয়া ধরিয়া পেটে মাথা গুঁজিয়া দেওয়া । আর সেই সুযোগে এক মুটা 

ধূলা সংগ্রহ করিয়। যদি কোনওরূপে দার চক্ষে নিক্ষেপ করিতে পার তাহাহইলে 

পলাইবার এমন সুযোগ জার পাইবে না ।” 
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প্রলোভনে সংকাধো প্রবৃত্বিদান 

আমি একসময় একখানি উপন্তাস পঠ করিস! গিরিশচন্দ্রকে বলি, “মহাশয়, এ গ্রস্থ- 
প্রণেতার একটি রচনা-বৈচিত্র্য এই, নায়ক যেখানে-যেখানে নিঃস্বার্থভাবে কার্য 
করিতেছে, জচিরে, তন্লিমিতত সে পুরস্কত হইতেছে । বেশ স্থকৌশলে গ্রন্থ-রচত্িতা 
লৎখকাধ্যে উৎসাহপ্রদান করিয্াছেন।* গিরিশচন্দ্র গল্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, 
“গ্রস্থকারের এরূপ পুরফকারের প্রলোভন দেখাইয়া! সংকার্ধে প্রবৃত্তিদান আমি আদো 
ভাল বলি না। প্রথমতঃ সত্যের সংসারে এরূপ সকল সময় দেখা ধায় না। সংকার্ধ্য 
করিয়া! জীবনে কখন কেহ ফল পায়, কেহ-বা ইহজীবনে পায়ই না। কিন্তু সংকার্ধোর 
অনুষ্ঠান সৎকার্যের জন্ত _ স্ফলপ্রাপ্তির জন্ত নয়, উচ্চপ্রকৃতি গ্রন্থকার এই উচ্চ-আদর্শ 
মানব-চক্ষে ধরিবার প্রয়াপ পাইবেন। সংসারে এরূপ লোক আছে, যাহারা সংকার্ধ্য 
করিয়া পুরফ্কারের প্রত্যাশা করে এবং না পাইলে সংকার্ধ্য আস্থাহীন হর। তুমি 
যেরূপ পুস্তকের কথা বলিতেছ, এপ পুস্তকে এইনকল লোকের ত্রান্তবিশ্বাসকে বদ্ধমূল 
করে, কিন্তু তাহারা যখন কর্শক্ষেত্রে বিপরীত দেখে, তখন তাহাদের ধর্শের প্রতিও 
বিশ্বাস হারাইয়া যায়।” 

সময়ের মূল্য 

গিরিশচক্্র সময়ের মৃল্য বুঝিতেন, কাহারও সময় নষ্ট করিতে তিনি ভালবা দিতেন 
.না। কোনও পাওনাদার গিরিশচন্দ্রের নিকট আমিয়৷ বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতে 
তিনি বাঝ্ হইতে টাকা বাহির করিয়া দিয়! পরে ভৃত্যকে বলিতেন, “বাবুকে তামাক 
দে।” নচেৎ সঙ্গে-সঙ্গে বলিতেন, “অমুকদিন অমূক সময় আসিবেন।” তিনি বলিতেন, 
প্তুই ঘণ্ট! বাজে গল্পে বসাইয়া রাখিয়া পরে টাকা দেওয়া বা অন্ন আসিও' বলা 
আমি একেবারে পছন্দ করি না। কার্য শেষ করিয়া সে তাহার সুবিধামত তিন ঘণ্টা 
গল্প করুক, তাহাতে আমার আপতি নাই ।” 

অকৃতজ্ঞ দেহ 

একদিন চুরন্ত হাপানী পীড়ায় যন্ত্রণ/ভোগ করিতে-করিতে গিরিশচন্দ্র হানিতে- 

হাসিতে বলিলেন, “দেখ, অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনও মমতা নাই। 

এই ম্বেছের পুটির জন্ত কত উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্বে ইহাকে সাজিয়েছি- 

গুছিয়েছি,-কিস্ত এই দেহই পরম যত্বে হাপানীকে ডাকিয়া আনিয়া আশ্র় ছিয়াছে। 

স্জত্ত্য বলিতেছি, আমার প্রাণের ইচ্ছা নয় ঘে এই রোগ অ।মার লারিয়া বায়। হাপানীর 
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গুত্যেক টানে দেহের জ্বণভুরতার কথা স্বরণ করাইয়। দেয়।” এই বলিম্া তিনি 
গদ্গদকঠে লরল প্রার্থনার দ্বরে ঝলিজেন, “জগদীশ্বর, জগদীশ্বর, তুমি মঙ্গলময় -যেন: 
জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্যন্ত এই বিশ্বাম থাকে ।” 

প্রায়শ্চিত্ত 

একদিন এক ব্রান্ষণ পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্ত্রকে বলিতেছিলেন, “কতাপরাধের 
জন্ত ঈশ্বরের নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করা উচিত। হিন্দুদিগের প্রায়শ্চিত্তবিধির এই 
উদ্দেশ ।” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "প্রার্থনার পূর্বেই তে! তিনি ক্ষম! করিয়াছেন, সংসারে 
প্রতি পদক্ষেপে আমাদের অপরাধ হইতেছে। তিনি দোষ গ্রহণ করিলে মানুষের 
লাধ্য কি এক মুহূর্ত স্থির থাকে ।” 

তীব্র অনুভব 

একদিন মধ্যাহে গিরিশচন্ত্র আহার করিয়া! বৈঠকথানায় বলিবার পর শ্রীযুক্ত 
মণিলাল মুখোপাধ্যায় নামক পল্লীস্থ একটা যুবা আদিলেন ৷ গিরিশচন্দ্র তাহার শোক- 
কাতর মুখ দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, ভত্রলোকটার জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্প্রতি 
গঙ্গায় ডুবিয়। মার! গিয়াছে । অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বাবুটী চলিয়া! গেলে নিত্য- 
নৈমিত্তিক অভ্যালমত গিরিশচন্দ্র শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই শসব্যস্ত 
হইয়া পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া! বসিলেন। হঠাৎ উঠিয়া আমিবার কারণ জিজ্ঞাস 
করায় তিনি বলিলেন, “শয়ন করিয়। মপিবাবুর ছেলেটার কথা ভাবিতেছিলাম। 
জলমগ্র হুইয়। বালক শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য কিরূপ ছট্ফট্ (50:98£16 ) করিয়াছিল; মনে 
উদয় হইল, সেই কথ! ভাবিতে-ভাবিতে আমারও ঠিক সেইনপ শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম 
হইল। শেষ আর মশারির মধ্যে থাকিতে পারিলাম না, বাতাসের জন্য প্রাণ যেন 
ইাপাইয়! উঠ্ঠিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাই বাহিরে আমিলাম |” 

স্বামী বিবেকানন্দ 

একদিন গিরিশচন্দ্র বলরাম বন্থর বাটীতে গ্রিয়! দেখেন ত্বামী বিবেকানম্্ - 
কয়েকজন যুবককে খখেদ পড়াইতেছেন। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, “এই ষে 
0. 0, এলেছ, একটু বেদ শোনো ।” গিরিশচজ্জর বলিলেন, “ওতে ঠাকুরের 
ভাবস্মাধির কথা কিছু আছে?” এই বলিয়া তিনি পরমহংসদেবের ভাবসমাধির বর্ণনা. 
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করিতে লাগিলেন। তাহার পর্ন কথায়-কথায় তিনি দেশের ছূর্দপার কব! উল্লেধ করিম! 
বলিতে লাগিলেন, প্গ্রামেতে অসহায়! বৃদ্ধ'-তার বিধবা মেয়েকে নিয়ে শুয়ে আছে, 
ব্দমাইন লম্পটের! বেড়া কেটে সেই মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছে, -তার তুমি কি ক'চ্ছ? 
বাড়ীতে উৎসব, আর তার পাশের বাড়ীতে ন! খেয়ে মর্চে,-তার কি ক'চ্ছ?* 
দেশের এইভাবের শোচনীয় অবস্থার কথা তিনি এরূপ করুণুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 
যে সেই কথ! শুনিতে-শুনিতে স্বামীজীর চক্ষু দিয়! দরবিগলিতধারে অশ্রপ্রবাহ বহিতে 
লাগিল। তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "ঝরা, তাই তে। 3.০ কি 
করবো-কি করবো”- বলিতে-বলিতে তিনি যেন তায় হইয়া গেলেন । স্বামীজীর এই 
ভাবদর্শনে তাহার গুরুভ্রাতাগণ ব্যস্ত হইয়া গিরিশচন্ত্রকে এই প্রসঙ্গ হইতে বিরত 
হইবার নিমিত্ত ইঙ্গিত করিলেন। ৃ 

সকলে নিশ্ত, কিছুক্ষণ পরে ব্রদ্ষানন্দন্বামী শ্বামীজীকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। 
গিরিশচন্দ্র সমবেত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “এইজন্তই ইনি জগজ্জয়ী 
স্বামী বিবেকানন্দ | যার দয়া নাই, তার ধন্ম কোথায় 1” 

স্মৃতিশক্তি 

গিরিশচন্দ্রের অভ্ভুত ন্মরণণক্তি ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, মিন্টন ও মেক্সপীবারের 
নাটকগুলির বহুস্থান তিনি মৌথিক আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। যে লোকের সহিত 
একবার তাহার পরিচয় হইত বহুকাল পর দেখা হইলেও প্রথমে তাহার সহিত যে-ষে 
কথা হইয়াছিল - অবিকল বলিয়! দিতে পারিতেন। তিনি যে গ্রন্থ পড়িতেন, তাহার 
প্রয়োজনীয় স্থানগুলির পৃষ্ঠা এমনকি পরক্তি পধ্যন্ত তাহার কঠস্থ থাকিত 

গিরিধারী বন্থ নামক তীহার জনৈক বাল্যবন্ধু একদিন তীহাকে বলেন, “প্রত্যহ 
যখন বু রোগীকে তোমায় ওষধ দিতে হম, তখন একখানি খাতায় রোগীদের ৭ 

ওউধধের নাম লিখিল্| রাখ না কেন?” গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “আমার যখন মনে থাকে, 
তখন আর লিথিয়া! রাখিবার আবশ্তক কি?" গিরিধারীবাবু বলিলেন, “আট বংমর 
পূর্বে তুমি আমার মার অন্থথে কি-কি ওধব দিয়াছিলে বল দেখি? গিরিশচন্দ্র সেই 
ইউষধগুলির নাম করিয়া গেলে, তাহ।র আর বিন্ময়ের সীম! রহিল না। 

গিরিশচন্দ্র কখনও দাগ দিয়া বই পড়িতেন না। বলিতেন, “দাগ দিয়া বই পড়িলে 
£06120:5-কে সীমাবদ্ধ করা হয়। দেখ-বাড়ীর ঝি-চাকরের! কিছু লিখিগ! লই! 

বাজারে যায় না, কিন্তু সে সিকি পয়ুসা, আধ পয়সা+ দেড় পয়সার সমুদায় জিনিস খরিদ 

করিয়৷ আনিয়! তাহার হিসাব বুঝাইয়! ঘেয় - একটা পয়সারও ভূলচুক হয়না । আর 
তুমি ফর্দ করিয়া বাজার কর, প্রত্যেক বারে সেটা দেখিতেছ ও কিনিতেছ, কিন্ত 
-তাহাতেও হয়তো! তৃল থাকিয়া যায় ।” 
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স্বজাতি-বাৎসল্য 

যেবার মোহনবাগান ফুটবল খেলায় প্রথম 'শিল্ড পাইয়াছিল, লেছিন গিরিশচন্দ্র 
উৎনাহ ও নন্দ দেখিলে কে হনে কম্িত যে ইনিবুদ্ধও রোগজীর্ঘ! তাহার এত 
আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, “ইংরাজ্ের লঙ্গে বাঙ্গালীর 
ছেলের! দৈহিক বলে কখনও যে প্রতিছন্দী জেতে দাড়াইতে পারে, ইহা কাহারও ধারণ! 
ছিল না। কিন্ত ছেলেরা যে গোর! সৈন্তদলকে তাদেরই খেলাতে পরাজিত করিতে 
পারিয়াছে, ইহাতে আর কিছু না হউক, একদিন বাহবলেও যে তাহার! গোরার 
প্রেতিষন্দ্ী হইয়া দাড়াইতে সক্ষম হইবে -এই আশার উদ্দেক করিয়! দেয়। ইহা বড় 
কম কাজ নয়, এই "শিল্ড, জয়লাভে বাঙ্গালী জাতি দশ বৎসর আগাইয়া! গেল।» 

অভিনয় শিক্ষাপ্রণালী 

বাঙ্গাল! নাট্যশালায় দুইজন শিক্ষকের চুড়ামণি ছিলেন । একজন গিরিশচন্দ্র, আর- 

একজন অর্ধেন্দুশেখর । শিক্ষকতা সম্বন্ধে এই দুইজনকে ছাড়াইয়! কেহ যান নাই। 

দলগঠন করিয়া, দলের উপযোগী নাটক লিখিয়! গিরিশচন্দ্র এদেশে থিয়েটারের সৃতি 
করিয়। গিয়াছেন, এই হুষ্টি-কাধ্যে অন্থান্ত উত্তরসাধকের মধ্যে অর্ধেন্দুশেখরের নামই 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আময়! গিরিশচজের শিক্ষকত। গুসঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরের নাম 
করিলাম এই নিমিত্র, যে এই ছুইজন আচার্য্যের শিক্ষকতার প্রণালী কিরূপ ছিল,. 
তুলনায় সংক্ষিগ্তভাবে বলিলেই পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, শিক্ষাদানকাধ্যে 
গিরিশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্তর কোথায়? অর্ধেন্দুশেখর নাট্যকার ছিলেন না, 
অন্ত লোকের নাটক লইয়! তাহাকে শিখাইতে হইত। গিরিশচন্দ্র নিজে নাটক 
লিখিতেন এবং তাহার অভিনয় ল্ঘন্ধে যথাযথ শিক্ষা! দিতেন। কাজেই এককথায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয়, গ্িরিশচন্দ্রকে বাঙ্জালার নাট্যশাল তৈয়ারী করিতে গিয়া 
রখ ও পথ ছুই-ই নিশ্মাণ করিতে হইয়াছে । আমর] অর্ধেন্ুশেখরের রিহারশ্তালও. 
দেখিয়াছি -গিরিশচন্দ্রের রিহারম্তালও দেখিয়াছি, নাটকীয় চরিত্রের ও রূপ-কল্পনায় 
অর্েম্দুশেখর যেরূপ বুঝিতেন, শিক্ষার্থীকে হুবছ তাহারই অঙস্কর্ণ করিতে বলিলেন। 
ইহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা করাটা! অনেকসময় কইকর হইয়া পড়িত। আদর্শ 
হস্তলিপি লিখিয়! দিজাম, তুমি যতটা পারো, আবঘর্শের অনুকরণ করে! _ এই ছিল- 
'র্দেন্ুশেখরের শিক্ষার মুলমন্ত্র। সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে এভাবে অগ্রসর হওয়। কষ্টকর 
হইলেও একট! ছবি তাহার] খাড়া করিতে পারিত। গিরিশচজের শিক্ষাপ্রণালী ছিল 
লপ্পূর্ণ অন্তধরনের । কোন নৃঙ্ন নাটকের শিক্ষাদানের পূর্বে তিনি অনেকদময়েই লমগ্র 
না্কথানি সমবেত অভিনেতা! ও অভিনেত্রীর লম্মুথে পাঠ করিতেন। এই পাঠের 
লময় শ্রোতারা নাটকীয় সকল চরিত্রের ছবি, রূপ ও কল্পনা -জীবস্ত ছবির মত. দেখিতে, 
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পাইত। চরিসত্রগত রল, চরিক্রের বৈশিষ্ট্য -লমগ্র নাটকের উপর প্রত্যেক চিত্রের 
প্রভাব অভিনেতৃদিগের সহজেই বোধগম্য হইত। যেমন কোন যস্্রের ক্ষুত্ বৃহৎ প্রত্যেক 
অংশেরই কাধ্যকারিতা আছে, তেমনি নাটকীয় 210৮-এ ছোট বড় সকল চরিজঞেরই 
প্রয়োজনীয়তা খাকে ৷ লমগ্র নাটক গ্রশিধান না! করিলে, তাহ! সম্যক্রূপে হদয়ঙ্গম 
কর! যায় না। 

তাহার পর গিরিশচজ্জ্ প্রত্যেক চরিজ্রের বিশেষতঃ নাটকীয় বড়-বড় চরিত্র 
অভিনয় কিরূপ হইবে, তাহ। অনেকটা শিক্ষার্থীদিগের স্বাভাবিক শক্কির উপর নির্ভর 
করিয়াই শিখাইতেন। যাহার কণ্ঠে যেভাবে বলিলে সহজে দর্শকের ও অভিনেতার 
হৃদয়গ্রাহী হয়, অঙ্গতর্দী বা! ভাবের অভিব্যক্তি কোন অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, মুখ ও 

নয়নের ভঙ্গীতে জুন্মর হয়, স্থপরিচক্ফুট হয়-সেইদিকে তাহার খরদৃষ্টি থাকিত, অর্থাৎ 
অভিনয়কলা-বিকাশে ধাছার যতটুকু শক্তি বা সামর্থ্য তাহার সেই শক্তি ও সামর্থ্যের 
যাহাতে অঙ্থশীলনের ছার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, সেইদিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। কাহারও 

মৌলিকতা৷ (0:8109115 ) নষ্ট করিয়! কেবলমাত্র অন্থকরণ-পটু করিতে তিনি 

চাহিতেন ন। | উদাহরণ দিয়। ঝলি, জগৎসিংহ শিখাইতেছেন কি আয়েষা শিখাইতেছেন 

_ তিনি আগে এই চরিত্রন্বয়ের যতগ্রকার 10667061900 হইতে পারে, দৃহ্ের 

অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজে মেইভাবে অভিনয় করিয়া! দেখাইয়। দিতেন। পরে 

তাহাদের বলিতেন, “এই বিভিন্ধ ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে কোনটা কাহার ভাল 

লাগিল ? যেরূপ উত্তর পাইতেন, শিক্ষাকাধ্য সেইরূপঙাবেই চবিত। 

এইরূপে অভিনয়কলার স্বাভাবিক বিকাশে অন্থকরণের ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইয়া 

অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ক্ফুর্ঠি হইত। অভিনয়েও রস সহজেই জমিয়া যাইত। 

এইভাবে শিক্ষা দিতেন বলিয়! গিরিশচন্দ্র হাতে-গড়া অভিনেতা-অভিনেজীদের মধ্যে 

একটা নিদিষ্ট ধার বড় দেখা যাইত না। নামান্ত দূত হইতে রাজা ও রাণীর অভিনয় 

পর্যন্ত মরল সচ্ছন্দ গতিতে স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ধ হুইত। তাহার শিক্ষাদানে 

গঠিত নাটকে কোনও মামূলি ধাঁচ (9:5:10-06) থাকিত না। স্বগাঁয় অমৃতলাল 

মিত্রের শ্বাভীবিক কঠম্বর ছিল একটু সুরেলা, “গ্রেট ট্রারজিডিয়ান' মহেন্্লাল বন্থর 

ক$শ্বর ছিল প্রায় স্র-বঞ্জিত। অনেকসময় একই ভূমিক! গিরিশচন্দ্র এই ছুইটা 

রতী শিশ্ত -তাহারই শিক্ষকতায় স্ব-্থ শ্বভাব অন্থ্যায়ী অভিনয় করিয়াছেন,-. অথচ 

উভয়ের অভিনয়েই রসের ব্যাঘাত কিছুমাত্র ঘটে নাই। 

শিক্ষাদানকালে যেমন, তেমনই আবার নাটক লিখিবার সময়েও গিরিশ ন্জি 

ধলের প্রধান-গ্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্্রাগণের আবৃত্তি ও অভিনয় করিবার 

ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়। নাটকের ভাব ও ভাষা রচনা করিতেন। এই্অন্তই 

অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাহার নৃতন নাটকে কোন ভূমিকা পাওয়া সৌভাগ্য বলিয়া 

মনে করিতেন। অল্প আয়াদে অভিনয়নৈপুণ্য প্রদর্শনের এরূপ ্থযৌগ ও সুশিক্ষা 

তাহারা আর কোথাও পাইতেন না। 
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কালিদাস ও সেকসগীয়ার- 

গিরিশচন্দ্র বলিলেন, “কালিদাস মহাকবি, “শকুস্তলাঃ নাটকে অতি উচ্চ অঙ্গের 
নাট্যকলার পরিচয় পাওয়া! যায়। প্রথম দৃশ্থ দেখ : রাজ। পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত মৃগকে শর- 
সন্ধান করিয়াছেন, এমনসময় শুনিলেন, “মহারাজ, এ আশ্রম-সগ, বধ করিবেন না,- 
বধ করিবেন না।' তাহার পর মুনিগণ তীহাকে কথমুনির আশ্রমে গিয়া আতিথ্য 
দ্বীকার করিয়। শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 
আজ রাজে দীর্ঘশক্রু মুনিগণের সহবাস, শাস্ত্রীয় আলাপন এবং হরিতকী ভক্ষণ! এই 
কল্পনায় রাজা চলিতেছেন, সহসা পথে তিনটা অপূর্ব সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ। 
তাহাদের মিষ্ট হাশ্টে, মিষ্ট ভাষায় রাজ! বিমোহিত, এখানে আর মদনের শর-সন্ধানের 
অপেক্ষা করে না। 

“আবার দেখ, আশ্রমের এই প্রেম-কাহিনী ছুর্বাসার শাপে রাজা বিস্বত হইলেন; 
'অভিজ্ঞানগ্রাপ্তে সে মোহ কাটিয়া গেল, শকুস্তলার চিত্র স্থৃতিপটে ফুটিয়াছে। রাজা 
বয়শ্তমহ কুঞ্ছে ব্সিয়! প্রণয়িনীর বাহুচিআ দেখিতেছেন, ভূঙ্গ শকুত্তলার মুখের কাছে 
উড়িয়া-উড়িয়। তাছাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে । রাজ! বলিতেছেন, 'বয়শ্ত এ 
দুর্বত্তকে নিবারণ করো! | রাজা অন্তরের চিত্র ও বাহ্চিত্রে অভিভূত হইয়া যে 
কতদূর তন্ময় হইয়াছেন, তাহা! কি নিপুণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা উচ্চ অঙ্গের 
কাব্যকল। ৷ 

“কিন্ত নাট্যকলায় সেক্সপীয়ার অধ্থিতীয়। ঘটনা-পরম্পরার হ্চনাকস সমাবেশে 
সমকক্ষ কেহ নাই। জ্যামিতির যেমন 0:60:2 প্রতিপন্ন করি! শেষে 3. ছ. 1), 
অর্থাৎ 039630102॥ [80015 [0010)01790:8060 বলিয়া লেখা হয়, সেক্সপীয়ারের 

নাটকের পরিণামে ঠিক দেইজপ 0. 1). লেখা যাইতে পারে 1* হ্যামলেটের পিতার 
সহস। মৃত্যু হইয়াছে, পিতৃ-বিয়োগের অল্লদিনমান্ত্র পরেই মাতা দেবরকে পাণিদান 
করিয়াছেন । মৃত নরপতির প্রেতাত্মা পুত্রকে প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতেছে। 

এবূুপ অবস্থাগত চরিভ্রের পরিণাম 0:2£605$ বই আর কিছুই হইতে পারে না। 
নাটকের পরিণাম £:8855 হইবে কি 2020605 হইবে, সেক্সপীয়ার তাহার প্রতি 
নাটকে তাহার বীজ প্রথম অস্কেই কোথা ও-বা! প্রথম দৃশ্তেই বপন করিয়াছেন ।” 

ব্যাস ও সেক্সপীয়ার 

“সেক্সপীয়ার কল্পনাশক্তিতে ব্যানদেবের .সমকক্ষ হইতে পারেন না। লত্য বটে, 

সেক্সপীয়ার যেখানে যে কল্পন। করিয়াছেন, অন্ত কোন কবি তাছা হইতে উচ্চতর কল্পন! 

ক (10909 6৮০ 06110970508 ) 015 আ৪5 60 ৮৩ 0205027509063. 
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করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে কল্পনায় কষ্ণচরিজ্র প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা! অপেক্ষা 
মেক্সপীয়ারের আসন নিয়ে । সেক্সপীয়ার অস্তর্ধন্থে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও প্রক্কতির অতি 
তুচ্ছ অদ্ভুত লীল! দেখাইয়াছেন, কিন্তু মহাকবি ব্যালের দৃষ্টি আরও সুক্ষ । প্রবৃত্তি ও 
প্রকৃতির কোথ! হইতে উত্তৰ, তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন। দেখ না, ছূর্ষেযাধন 
মহামানী । বেদব্যাস দেখাইয়াছেন, যে সতী (গান্ধারী ) শ্বামীর অন্বত্থের নিমিতত 
জগৎ-সংসার দেখিবেন না বলিয়া চক্ষে হুলি দিয়া থাকিতেন, তাহার পুত্র মহামানী 
হইতে পারে না কি? আরও দেখ, চরিত্র ও ঘটনায় মহাকবি ব্যাসের কি নুক্ষ্ দৃষ্টি । 
কীচক বধ করিতে হইবে। ভীম দ্রৌপদীকে বলিলেন, “কোনওরূপে তাহাকে 
ভূলাইয়। নাট্যশালায় লইয়! আসিতে পার? ভ্রৌপদী অনায়ালে তাহ! কার্যে পরিণত 
করিলেন। ভ্রৌপদীর গ্রতিহিংলা-তৃষা! এত প্রবল যে নারীর ছল অবলম্বনে কীচককে 
ভুলাইয়া আন তাহার কাছে কি! সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তীকে এরূপ অগ্থরোধ 
করিলে, তাহারা! প্রস্তাব শুনিয়াই মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। কিন্ত যাহাকে পঞ্চস্বামীর 
মন রাখিতে হয়, কীচককে ভূলাইয়! আনা তাহার পক্ষে সহজসাধ্যই হইয়াছিল। 
মহাকবি কালিদাসও অতি ুক্ষদৃিসম্পনন কবি। শকুন্তলা রাজ! ছুম্বস্ত কতৃক 
প্রত্যাখ্যাতা হইয়। তাঁহাকে 'অনাধ্য' বলিয়। গালি দ্দিলেন। সীতা বা দময়ন্তী কখনই 
এরপ ছুর্ব্বাক) হ্বামীকে বলিতে পারিতেন না । কিন্তু শকুন্তলা যে বর্গবেস্তা মেনকার 
গর্ভজাতা, এই ছুর্বাক্য-প্রয়োগে তাছা। স্থম্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছে।” 
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পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ 

গিরিশচন্দ্র ও নবীনচন্ত্র 

“সিরাজন্ৌলা। "অভিনীত হবার পর, কবিবর হ্র্গীয় নবীনচন্জ্র লেনের সহিভ 
গিরিশচন্দ্রের ঘেলকল পত্র বিনিময় হইয়াছিল, আমরা নিয়ে তাহ প্রকাশ করিলাম ।-- 

মবীনচন্দ্রের পত্র 

«1২৪1780012১ 11 ০ 7০৪৭, 

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৬। 
ভাই গিরিশ ! 

২৯ বৎসর বয়সে “পলাশীর যুদ্ধ' লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬* বৎসর বয়সে 
তুমি লিরাজদ্দৌলা' লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ, 
করিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ...* ইত্যাদি ( ৩৬১ পৃষ্ঠা ষ্টব্য )। 

গিক্সিশচজ্ের উত্তর 

৭১৩ নং বন্থুপাড়। লেন, কলিকাতা । 
৭ই মার্চ ১৯০৬। 

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সহদয়েযু - 
ভাইজী! 

তোমার প্র পেয়ে আমার, পত্রের উত্তরের আনন্দে নয়, সত্যই আনন্দ হয়েছে। 
তার বিশেষ কারণ, যখন তোমার লঙ্গে হামেসা দেখ! হবার সম্ভাবনা ছিল, তখন 
তোমার প্রতি আমার যে কিরূপ শ্রদ্ধা। ও ভালবাসা, আমি বুঝিতে পারি নাই, কিন্ত 
যখন বহুদিন তোমার সংবাদ পেলেম না; আর কোথায় আছ, তাহাও জানতেম না, 
তখন আমার মনোভাব আমি আপনি বুঝতে পারলুম। আমি অনেকদিন হ'তে যনে 
করি, যে, আমার ছন্দের সন্বদ্ষে তোমার সহিত একটা বাদান্থবাদ করবো, কিন্তু 
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'আমার স্বভাব, কাল যা করলে হয়, তা আজ করবে! না। এরকম প্রকৃতির লোকের 
কাল বড় শী হয় না। আমার যনোগত ইচ্ছা, সাহিত্য সম্বন্ধে এই দূর হ'তে 
তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কই, কিন্ত কতদূর হ'য়ে উঠবে, ঈশ্বর জানেন । তুমি আমার 
“সিরাজদ্দৌলা”র প্রশংলা করেছ; আমি তোমার একটা প্রশংসা করি, তোমার 
“পলাঈর যুদ্ধে, সিরাজন্দৌলার চিত্র অন্তরূপ হ'লেও তোমার ত্বদেশ-অন্রাগ ও সেই 
দুর্দান্ত সিরাজদ্ষৌলার প্রতি অলীম দয়া! রাণী ভবানীর মুখে প্রকাশ পায়। আমার 
ধারণা, অনেক দেশাহরাগী লেখকের তৃমি আঘর্শ। আমার উপর তোমার অকৃত্রিম 
ভালবাসা, এ আমার গুণে না, এ আমি অম্পূর্ণ বুবি, তোমার মাহাত্ম্য ! লেখা ও 
ব্যবহারে তুমি একজন বৈষুব । তোমার পত্রধানি আমি সকলকে দেখাই, তারা 
আনন্দ করে কিন! জানি না, কিন্ত আমার বড় আনন্দ হয়। , 

তুমি আমার বই কিনে পড়েছ * আমার সঙ্গে প্রথম দেখ! হ'তে তুমি জানো, 
আমি একট] “বাউওুলে' ; তুমি আপনার গুণে আমায় মাপ করে।। কেমন আছ, 
পরিবারধর্গ কেমন-উত্তরে আমায় সংবাদ দিয়ো । আমি ছাপানিতে ভূগছি। 
ঈশ্বরের কৃপায়, যদি আবার তোমার সঙ্গে দেখ। হয়, আমার মনে হচ্ছেঃ তিন দিনেও" 
তোমার সজে কথ! ফুরোবে না। তুমি জানে! কিন! জানি না, আমার বন্ধুবান্ধব 
বড় কম, সে অন্ত কারে! দোষে নয়, আমার দোষে | আমি মনে-মনে তোমায় পরম- 
বন্ধু বলিয়া! জানি। এ পত্রধানি আমার হাতের লেখা নয়ঃ আমার হাতের লেখা 
পজ্জ, আমি ন! প'ড়ে দিলে মানুষের সাধ্য নাই ষে পড়ে ! যার হৃস্তাক্ষর, মে আমার 
সন্তানের তুল্য, আমার সঙ্গে সে লেখে । আমি যে-যে কথা বললুম, তা যে আমার 
অন্তরের কথা, এই লেখকই তার লাক্ষী। আমি “সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় তোমার 
সম্বন্ধে অক্ষয়বাবু যে কটাক্ষ করেছেন, তার প্রতিবাদ লিখছিলেম, কিন্ত এই লেখকই 
আমায় নিবুত্ত করে। এর নাম অবিনাশচন্জ্র গঙ্গোপাধ্যা্ । অবিনাশ আমায় একটা 
উপদেশ দিলে; বললে, “মশায়, শ্বতাবকবির “পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য আর “সিরাজদ্দৌলা”র 
ওকালতী -ছুইটীতে বিস্তর প্রভেদ। আপনি সে স্বদ্ধে সমালোচনা করিলে কাব্যের 
সম্মান বৃদ্ধি না ক'রে, ওকালতির সম্মান বেশী বাড়াবেন।” 

আমার “পলানীর যুদ্ধ' লম্বন্ধে বক্তব্য ছিল, যা ইতিপূর্বে বললেম- তোমার 
সিরাজের প্রতি জেহ ও তোমার দেশাছরাগ ! শ্রঘান নিখিলনাথ রায় ও সমাজপতি 
আমার এই মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। আজ রাত হয়েছে, শুইগে। শরীরটে বড় 
ভাল নয়। ছন্দ নিয়ে একটা বাদানুবাদ করবে। শাসিয়ে রাখলুম; কাজে এ 
“বাউওুলে' দ্বার কতদূর হবে, তা ঈশ্বরকে মালুম । ইতি 

প্েহ-প্রান্ত 

গিরিশ ।” 
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নবীনচন্ত্রের পত্র 

"81280010511 ০: 13090. 

২৩শে মাচ, ১৯০৬। 
ভাই গিরিশ, 

তোমার ৭ই মার্চের পত্রখানি যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি যেক্ধপ ডোলানাধ, 
তুমি যে আমার পত্রের উত্তর দিবে, আমি কখনো মনে করিয়াছিলাঁম না। অতএব 
এই ত্যাগস্থীকারের জন্ত আমার ধন্যবাদ বলিব কি? তাহার অর্থত বুঝি না। আমার 
আন্তরিক শ্রীতি গ্রহণ কর। 

পৌরাণিক কাল বহুদিন চলিয়া পিয়াছে। অত্তএব এখন কলিকাতা-রেছগুনের 
মধ্যে সেতুবুদ্ধন করিয়া তোমার ছন্দ লম্বন্ধে একট!1 লড়াই চলিবে কি ন৷ বড় সন্দেহের 
কথা। আমি একজন চিররোগী। শপ যে কলিকাতা যাইব সে আশা নাই। 
তুমিও কলিকাতার রঙ্গালয়ের রজপুর্ণ বৃহৎ উদরটি লইয়া সমুদ্রের এপারে আসিবে 
তাহাও অসভ্ভব । আমার বোধ হয়-এ জীবনে তুমি “মহারাষ্ট্র-পরিখা'র বাহিরে, 
কলিকাতার পাচরকমের আনন্দ ও পাচরকমের হুর্গন্ধ ছাড়িয়া, কখনও যাও নাই। 
যদি একবার মহারাষ্্-ছুর্গের বাহিরে এই ব্রহ্মদেশে আসিয়! যুদ্ধ দাও, তবে একবার 
ছন্দ লইয়া যুদ্ধ করি। ব্রদ্ধদেশ প্রকৃতই 1,930 0৫ 84০95 8 7991775- দেখিবার 

যোগ্যস্থান। তোমাকে একবার এখানে পাইলে তালা-চাবি দিয় ২ মাস বন্ধ করিয়! 
বাধিয়। একখানি নাটক লেখাইয়া লই। ছআমার বিশ্বাস রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক 
লিখিয়া তোমার গ্রতিভা পূর্ণন্ু্তি হইতেছে না । 

কেবল «সিরাজদ্দৌলা' নছে, তোমার যধন যে বহি বাহির হয়, অ!মি তাহ! 
কিনিয়! আনিয়া আগ্রহের সহিত পড়ি। শুনিয়াছি অনেক “গাহিত্যসিংহ* অন্টের 
লেখা বাঙ্গালা! বছি পড়েন না কেবল নিজের বছিই পড়েন। অনেকের বহির 
পাঠকও বোধহয় নিজে গ্রন্থাকার | কিন্ত আমি ক্ষুগ্লোক। আমার সেই বড়মান্থষী 
নাই। তোমার 'গীতাবলীর+ একখণ্ডও আনাইয়৷ তোমার জীবনীটি পড়িলাম । ঠিক 
কথা। তোমার বন্ধুবান্ধব বড় কম। তুমি পীঠস্থান কলিকাতায় একত্রীবন বলিদান 
দিলে। কিন্ত কলিকাতার অল্প লোকেই বোধহয় তোমাকে চিনে, ও আমার মত 
তোমায় শ্রদ্ধা! করে।. 

স্থুরেশের (সমাজপতির ) দ্বারা অক্ষয়বাবু এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া। আমি কেন 
উক্পভাবে দিরাজদদৌলার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, তাহার লম্বাচৌড়া কৈফিয়ত 
চাহিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম, তিনি লিখিয়্াছেন ইতিহাস, অ।মি লিথিয়াছি 
কাব্য। তখন পড়িয়াছিলাম “মার্সমেন' । তথাপি বাঙ্গালীর মধ্যে বোধহয় আমিই 
গরীব সিরাঁজদোৌলার জন্ত এক ফোটা চক্ষের জল ফেলিয়াছিলাম। অক্ষয়বাবু তাহার 
পর আমাকে ক্ষম! চাহিয়া এক পত্র লেখেন এবং আমার এক পত্র ছাঁপাইতে 
চাহিয়াছিলেন। আমি লিখিয়াছিলাম যে “পলাশীর যুদ্ধের জন্কে গবর্ণষেষ্টেন্ন বিষ- 
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চক্ষে পড়িয়া একজীবনে অশেষ ছুর্গাতিভোগ বৰিস্বাছি। পত্জরধানি ছাপাইলে আমার 
ছুর্গতি আরে! বাড়িবে মাত্র । 

ভাল, আমার “কুরুক্ষেথানি কি তুমি অভিনয় করাইতে পার না? তাহার 
'্যাজা? হইয়া ত শুনিতেছি কলিকাতা ও সমস্ত বজদেশ কাদাইতেছে। 

হাতের লেখ! সম্বন্ধে আমিও তোমার কনিষ্ঠ কি জোন ভ্রাতা! ঢাকার কালীপ্রসঙ্ 
ঘোষ একবার লিখিয়াছিলেন যে হাতের লেখার উপর বিবাহ নির্ভর করিলে আমার 
বিয়া হইত না। 

ভরসা করি এখন ভান আছ। 'ীতাবলী'র ছবিতে দেখিলাম যে, শরীরটি 
একেবারে খোয়াইয়াছ এবং মৃত্তিখানি গণেশের মত করিয়া তুলিয়াছ। এখন কোন্ 
নৃতন খেয়াল লইয়া নিজে নাচিবার, ও বঙ্গদেশ নাচাইবার চেষ্টাষ্চ আছ? 

অযৃতবাবুকে ২ খানি পত্র লিথিয়! উত্তর পাই নাই। দেখ! হইলে বলিও। ভাগ্না 
বোধহয় এখন “্ঘদেশী' রূপের রসিক । 

তোমারই 
নবীন ।" 

গিরিশচম্তের উত্তর 

“১৩নং বস্থপাড়া৷ লেন, কলিকাতা । 
২৩শে এপ্রিল, ১৯,৬। 

কবিবর প্রযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন সমীপেষু _ 
ভাইজী, 

তোমার পত্রের উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ 'মীরকাসিম' লিখিতে ব্যস্ত ছিলাষ। 
“কুরুক্ষেত্র ভাল করিয়! দেখিবার অবকাশ ছিল না। হ্ুন্বর নাটক হয় নিশ্চয়, কিন্ত 
এখন ভেসে যাবে। এখনো হ্বদেশের মৌখিক অন্গরাগ থুব উচ্চ। যতদূর নাটক হোক 
বা না ছোক, নাট্যোক্লিখিত ব্যক্তিগণের এইরূপ মৌধিক ঝাজ এখন সাধারণের প্রিয় । 
মহাভারতের যেরূপ প্ররুত ব্যাখা! তোমার "কুরুক্ষেত্র হয়েছে, তা যি সাধারণে 
বুঝতে পারতো, তা হ'লে গ্রকূত নীতিশিক্ষা ও কর্তব্য অনুষ্ঠান সরু হতো । বুঝতো 
ধর্প্রাণ হিন্দুর ধর্ম ব্যতীত উপায় নাই। সময় ঘুরচে, মহাভারতের দিন সত্বর ফিরবে । 
কাব্যখানি নাটকাকারে পরিণত করা আমার ইচ্ছা! রহিল। ছুটী প্রশ্নের উত্তর হ'লো। 
দেহের অবস্থ! নিজ দেহের অবস্থায় অন্থভব করে৷ 

তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ করবো, যুদ্ধ আর-কিছু নয়, *গৈরিশ- 
ছন্দের” একটা কৈফিয়ৎ। “গৈরিশ-ছন্দ" বলিয়। যে একটা উপহানের কথা আছে, 
তার প্রতিবাদ । প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা করে দেখেছি, গন্ভ লিখি সে এক 
স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবন্ধ বাযতীত আমর! ভাষা কথ! কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও 
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ভাষা কথ! কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্ত ছন্দে কথা! নাটকের উপযোগী। উপস্থিত 
দেখ! যাক্--কোন্ ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ভিপদদী, লু ভ্রিপদী বা! যে-যে ছন্ব 
বাঙ্গালায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত । অধিশ্রাঙ্ছর ছন্দ পড়িবার সময় 
আমার যেমন ভাজ] লেখা, তেম।ন ডেজে-ভেঙ্গে পড়তে হয় । যেখানে বর্ণনা, লেখানে 
স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্তা, নেইখানেই ছন্দ ভাঙগা। তারপর দেখা যাক, কোন 
ছন্দ অধিক। দীর্ঘ-জ্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণে মিলিত হইয়া! অধিকাংশ 
কথা হুয়। 

“দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বাদ্ধিয়াছে করি 1, 
লঘু্রেপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেকলময় মিলিত হয়। 

“বিরস বদন রানীর নিকট ।, 
এ জওয়ায় পয়ার লঘুত্রিপদীর এক-এক পদ বিশেষতঃ শেষ পৰ্দ পুনঃ-পুনঃ ব্যবহৃত 
হয়। আমার কথ! এই যে এস্থলে নাটকের চৌদ্দ অক্ষরে বাধা পড়া কেন? চৌদ্দ 
অক্ষরে বাধ! পড়লে দেখা যার - সময়ে-সময়ে সরল যতি থাকে না। 

'বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে 
অকালে । 

এরূপ হামেসাই হছবে। বাঙ্গাল! ভাষার ক্রিয়া “হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেকপময়েই যতি 

জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশ-ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়! সহজেই 
লেখা যাইবে । আর-এক লাভ, ভাষ! নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চত্তরে সহজেই উঠবে। 
ষে স্থবিধা চৌন্ছর কিছু কম। কাব্যে ভার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে 
অধিকাংশ জষয় তার প্রয়োজন। এইতো পাতনাম। করিলাম % যদি তুমি ছুই-এক ঘা 
তীর ছাড়ো, আমিও ছু-একটা কাটান তীর ছাড়বো । তবে যদি তোমার ফুরসৎ ন। 
হয়, শরীর ভাল ন! থাকে যুদ্ধে আহ্বান করি না। “আম গেলে আম্সী- যৌবন গেলে 
কাদতে বসি।' যতদিন তোমার সঙ্গ করা অনায্নাসসাধ্য ছিলো, ততদিন তা উপেক্ষা 
করেছি। কিন্ত এখন এই দুরদেশ-ব্যবধানে কথা কইতে ইচ্ছ! করে। তোমার তো 
লিখতে ক্লান্তি নাই। যদি মাঝে-মাঝে লেখো, শোবার সময় পাঠ করে শুতে যাই। 
তোমার লমস্ত কুশল সংবাদ প্রতীক্ষায় রইলাম । ইতি 

গুপান্ধ 

গিরিশ ॥” 



গিরিশচন্রের উত্তর 

”১৩ নৃং বন্থপাড়া লেন, কলিকাতা । 
২০শে জুলাই, ১৯*৬। 

কবিবর শ্রীযুক্ত নধীনচন্দ্র সেন। 
ভাসা 

তুমি আমার যুদ্ধের আহ্বান ঠিক বুঝতে পারো নাই। যুদ্ধে আপোষে অস্ত্রপরীক্ষা 
করবার আমার ইচ্ছা! ছিল; হার-জিতের প্রতি কখনো আমি লক্ষ্য রাধি নাই। যাই 
হোক, তোমার শরীর অহুস্থ, ও সম্বন্ধে কথার আর প্রয়োজন নাই । আমি ভাবিয়া- 
ছিলাম, আন্তে-আস্তে সময়াছস।রে এ বিষয়ে কথাবার্ত। কহিলে ভাষার কোন ন। কোন 
উপকার হইতে পারে । এই তো যুদ্ধের কথ! । 

সত্যই খুব ব্যস্ত ছিলাম, এখনে! আছি। «মীরকামিম' লইয়। ব্যস্ত ছিলাম, এখন 
আবার পরের কাজে পড়িয়াছি। “মীরকাসিষ' সম্বন্ধে বাজারে সুখ্যাতি শুনিতে 
পাইতেছি। আর যে কয় রাক্রি অভিনয় হুইয়াছে, লোকেরও যথেষ্ট ভিড়। ব্রাহ্মরা 
পর্যন্ত সন্তষ্ট। এ আমার সামান্ত ভাগ্য নছে। আমার ছেলে দানি, মীরকাসিমের 
অংশ লইগ়াছিল, তাছার সুখ্যাতি একবাক্যে । 

'মীরকাদিম” ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি, তবে কতদিনে প্রুফ দেখিয়া উঠিতে পারি, 
তাহ! আমার আমিরী মেজাজের উপর নির্ভর । তুমি তো জানো, “০৮০: ০০ ৫০ 

£০-এ95 138৮ 500 080. 700৮ ০0$ি 6111 00-000::০*-- আমার মটো । এইতে 

যতদিনে ছাপ! হুয়। তবে অবিনাশ বাবাজী যে আমার লেখক, তার কল্যাণে নেছাৎ 
আমিরীটে চলবে না । “মীরকাসিম” ছাপা হইলেই আমার 'িপিদান' ও “বানরের 
(বিক্রমাদিত্ের ) সহিত পাঠিয়ে দিব। 

আমি তো হাপে ভূগছি। তোমায় কোন বন্ধু আশ্রয় করেছে? আমার এক 
দানির কথ! বললুম, আর তে! কারে! কথা৷ বলবার খুঁজে পাই না। তোমার 
পরিবারবর্গ, ছেলেপুলের আন্ুপূর্ধিবক সংবাদ লিখবে । লকলের শু5সংবাদ শুনলে 

একটু মনটা খুসী হবে, ভাববো যাছোক একট! বুড়ো আছে যে পরিবারবর্গ লয়ে একটু 
শান্তিতে কাটায় । বোধহয় বুঝতে পেরেছ, এ পঞ্জের লৌকিক উত্তর নয়। বন্ধবাদ্ধৰ 
তে বেশী নাই, এ একজনের সঙ্গে তবু কথা কই। কবিগিরি কাজটা কি বুঝলে? 

আমি কি বুঝিছি বলি, একটু দৃষ্টি খোলে -তাতে একটু আনন্দও আছে। কিন্ত 

আপনার পেটের ময়ল! দেখে ঘোর অশান্তি হয়। মনে হয়, বুড়ে। হলুম। তবু স্বভাব 
শোধরালো! না। ইতি 

- স্মেহাস্পদ 
গিরিশ 1” 
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নবীনচন্দের উত্তর 

"ঢ218901১ 1] 01 1২090. 

781] 910৬০) ২৭৮৯৬ । 

ভাই গিরিশ, 
তোমার ২০শে জুলাইর পত্র পাইয়াছি। আমি কিছু অন্থস্থ ছিলাম, তুমিও 

'মীরকাসিম' লইয়! ব্যত্ত, তাই এতর্দিন উত্তর লিখি নাই। সংবাদপত্রেও দেখিতেছি 
“মীরকাসিমে'র বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছে । তুমি ক্ষণজন্মা। লোক । এই বয়সেও যেন 
তোমার প্রতিভ| দিন-দিন আরে! বদ্ধিত হইতেছে । 

আমার অন্থরোধ, তুমি ৭ দিনে পরব না! করিয়া, কিছু বেশীদিন সময় লইয়। 
আমাদের দেশের বর্তমান রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্পনীতি, ধর্মনীতি, দরিজ্রতা, 
অমহীনতা, জল্হীনভা, শিক্ষা-বিভ্রাট, চাকরিশ্বিভ্রাট, উকিল-ডাক্তারি-বিভ্রাট, বিচার- 
বিভ্রাট, উপাধি-ব্যাধি-_ সকল বিষয়ের আদর্শ ধরিয়া এবং দেশোদ্ধারের উপায় দেখাইয়া 
একখানি ০০20100881০ নাটক লিথিয়া দেশ রক্ষা কর। বর্তমান শ্বদেশী 

আন্দোলনট! স্থায়ী করা উহার প্রধান লক্ষ্য হইবে। আমরা এতকাল সাহিত্য ও. 
রজমঞ্চে যে ত্বদেশ লইয়! কাদিয়াছি, এতদিনে শ্রীভগবান যেন তাছা। শুনিয়াছেন, এবং 
দেশের হ্বদয়ে এই নবশক্তি সঞ্চারিত করিয়াছেন। উহা রঙজমঞ্চের হ্বার! তুমি যেরূপ 
স্থায়ী ও বন্ধিত.করিতে পারিবে, আর কেহ পারিবে না। 'নীলদর্পণে'র যত এই 
একখানি বহি তোমাকে অমর করিবে । উহা! নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে অভিনীত 
হইয়া দেশে নৃতন জীবন সঞ্চার করিবে । তুমি রঙ্গমঞ্জের দ্বারা ধর্শে ও প্রেমে দেশ 
বহুবার মাতাইয়াছ। এবার শ্বদ্দেশপ্রেমে মাতাইয়া তোমার জীবন-ত্রত উদ্যাপন, 
কর। তুমি এই বহিথানিতে নিয়মিত অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর গছযের সহিত চালাইবে। 

আমার ক্ষু্র শক্তিতে যতদূর পারি, তোমার উক্ত রচনায় আমি সাহায্য করিব। 
আমার অন্ুরোধট। রক্ষা করিবে কি? আমার এরূপ পেড়াপিড়ির দরুন বঙ্কিমবাবু 
“জানন্দমঠ' লিখিয়াছিলেন। তাহার হাতের চিঠি আমার কাছে আছে। এত বৎসর 
পরে উছার কি অমৃত ফল ফলিয়াছে দেখিতেছ। তবে তিনি “আনন্দমঠে' 
দেশোদ্ধারের উপায় দ্বেখাইতে পারেন নাই। তুমি সেই মাতৃপুজার সঙ্গে পূজার 
পদ্ধতিও দেখাইবে। 

দানি বাবাজির ষীরকামিমের অভিনয় এত ভাল হইয়াছে শুনিয়াছি_-বড় স্থখী 
হইলাম। বাবাজির অভিনয় দেখিয়া বহপূর্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, যে অভিনয়ে 
বাবাজি পিতার যোগ্যপুত্র হইবেন। 

আমার আর ছেলেপুলে কি? যদিও শ্রভগবান একটি ক্ষুদ্র সৈম্তের প্রতিপালন: 
ভার আমি-দরিতের স্বন্ধে অর্পণ করিয়াছেন, আর উছাই আমার জীবনের এক সাস্বনা 
-আমার নিজের এক সন্তান মাত্র। নির্মলকে তুমি, কলিকাতায় বড় ভালবামিতে 
এবং তাহার গানের গ্রশংসা করিতে । বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়। আসিলে এক, 
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বংসর কলিকাতায় শিক্ষানবিসি করিয়া, নির্মল এখানে ব্যবনা! করিতে গত বংসর' 
আসে। আমিও 68650510 06 56:510০০ অস্বীকার করিয়া! তাহার সঙ্গে এখানে, 

আসি। তুমি শুনিয়া হখী হইবে নির্খল প্রথম মাসেই ১২**২ টাকা পান্থ, এবং এ ১1০ 
বংসর যাবত তাহার আয় ১২০*২ হইতে ২***২। তাহার মাসিক ব্যয়ই প্রায় ১৫০*২। 
তাহার এই আশাতীত কৃতকার্ধ্যতা শ্রাভগবানের কৃপা, আমার পিতার পুণ্যফল এবং 
আমার চট্টগ্রামের মুসলমানদের সাহাধ্য। এখানে তাহাদের সংখ্য! অল্পঃ এবং ইহারা 
আমার পুত্র বলিয়! নিশ্মলকে অত্যন্ত সাহায্য করিয়াছে । ভগবানের অসীম দয়ায় 
আমার পিতৃত্ব ঘুচি্া এখন দ্বিতীয় পুত্রত্ব অবস্থা। কি আশ্চধ্য, এইমাত্র আমার 
৪ বৎসর] বড় নাতনী ঠাকুরাণী আসিয়া বলিল, “তাত | তাতা! ্  ্রস্থাবলী নেও।* 
দেখিলাম “গিরিশ গ্রস্থাবলী” ! 

স্রেহাকাজ্ী 
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন ।”" 

নবীনচজ্জের পত্র 

11. ০:1 13080, 1২91009018. 

১২।১০।০৬। 
ভাই গিরিশ, 

তুমি এই নির্ব্বানিতের সপ্রেম বিজয়ার আলিঙ্গন গ্রহণ করিও। বাড়ীতে পুজা, 
কিন্তু পুত্র দুইটি বড় মকঙ্গমায় আবদ্ধ হওয়াতে এ বৎসর বাড়ী যাইতে পারি নাই। 
পূজা এই নির্বাণের দেশে নিরানন্দে কাটাইয়াছি। ইহার মধ্যে আনন্দ যাহা তোমার 

পাচখানি নাটক পুজার উপহার পাইয়া অনুভব করিয়াছি । কিন্তু এ অপব্যয় কেন? 
তুমি ত মহাপুরুষ, কখনো আমাকে তোমার কোন বহি উপহার পাঠাও নাই। আমি 
বরাবর তোমার যখন যে বহি বাহির হইয়াছে কিনিয়া পড়িয়াছি। আমিও কথনে 
তোমাকে উপহার পাঠাই নাই, কারণ তুমি পড়িবে না। যাক, 'মীরকাসিম' নৃতন 
পড়িলপাম। অন্ত বহিসকল আর-একবার এই নিরানন্দের সময় পড়িয়া বড়ই 
আনন্দ পাইলাম | ভ্রানস্তি' ও “বলিদান' আমার বড়ই ভাল লাগিল। ঘর্ণলতা'র 
পূর্ব্বে কি পরে হতভাগিনী বাঙ্গালার অধঃপতনের এমন জীবন্ত ছবি বুঝি আর দেখি 
নাই। একজন 'রুদ্রসেন' নাম দিয়! সেক্সপীয়ারের "অথেলো'র অন্বাদ করিয়াছেন । 
তুমি উহা! একবার পড়িয়া! দেখিবে কি? ভরসা করি তাহাতে তুমি অমিজ্রাক্ষর ছন্দ 
ও তোমার অমিত্রছন্দের তারতম্য কি বুঝিতে পারিবে । 

মীরকাসিম'ও “মিরাজদ্দোলা'র সমকক্ষ বলিয়া! বোধ হইল। তবে "মীরকাসিমে'র 
প্রস্তাবনা ( 210:) অধিকতর জটিল। ভাল, ইহার! উভয় যে এরূপ দেবচরিত্র সম্পর- 
ও দেশহিতৈষী (81861 ৪150 080:10€) "ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি কিছু 

থাকে, মে সকল একট। পরিশিষ্টে দিলে ভাল হয়। 
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উপহারের সঙ্গে তোমার কোন পঞ্র পাই নাই। ভরসা করি ভাছার কারণ- 
শারীরিক অন্থস্থত| নহে । আবার কি কোন নাকি নেশায় পড়িয়াছ? 

তোমার '্রান্তি' নাটকের ফটোটাও কি ভ্রান্তি? এক-একট। কটো যেন নিতান্ত 
স্রাস্তিই বোধ হইল। আপনি মহাপুরুষ বলিয়া মৃত্তিট। এক-একমময়ে একরকম হয়? 

স্বেহাকাজ্ষী 
| প্রীনবীনচন্ত্র সেন। 

পুঃ। ফাউনটেন পেনের কল্যাণে লেখাটাও আগাগোড়। তোমার ফটোর মত 
নানামৃতি ধারণ করিল। ক্ষমা! করিও ।* 

গিরিশচলের উত্তর 

"13, 13098610219. 19106, (08100009. 

160 09০6০0৮০১ 1906. 

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন। 

ঠিক ধরেছ, শরীরের অন্থথের দর্চন পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই । সহজ উত্তর 
সহজেই দেওয়! যেতে পারতো, কিন্তু তোমার ফরমাস সম্বন্ধে হু'কথা বলবে! ও ছু'কথ। 
জিজ্ঞান! করবো, এইজন্ত শরীরের আরাম অপেক্ষা করছিলেম, মে অবধি আর সে 
আরাম পাই নাই। পুরীতে হাওয়া বদল করতে গেলেম, শযযাগত হ'য়ে ফিরে 
এলেম। লাভের মধ্যে জগন্াথ দর্শন হয়েছে । ব্যামো আমার পুরানো কুটুম_ 
হাপানী। পয়স। ব্যয় ক'রে তার পরিচর্যা হ'চ্চে। 

নির্মলের উন্নতিতে আমি আশ্চর্য হই নাই। তোমার টেবিলে আমার পাশে 
সেই বালককে এখনো আমি দেখছি । সেষে 202036702015$ তখন পারতো না, 
তার মানে ৫:0085:5 কর তার ম্বভাব-লক্গত নয়। তোমায় বল! বাহুল্য, 

20803670900$-এর নার অংশ লইয়া আইনের তর্ক করিতে হয়। সে তর্কে নির্মল 
অবশ্তই সম্পূর্ণ পটু হয়েছে। আমি কায়মনোবাক্যে তারে আশীর্বাদ করলেম। 

' তাকে জিজ্ঞাসা ক'রো। - এ বুড়োকে কি তার মনে আছে? 
সাত সমূত্র তেরো নদীর জল খেয়ে, শেষ দশায় ভূমি যে তোমার পুত্রের কল্য[ণে 

.এরপ সখী হয়েছ, এ তোমার বন্ধুমাজজেরই আনন্দের বিষয় । আমি ঈশ্বরের কাছে 
প্রর্ঘনা করি, এ স্থখ বুড়ো-বুড়ীতে অবাধে ভোগ করে! । 

একটা কথা জিজ্ঞাস! করি, ডিপুটা ম্যাজিষ্ট্রেটা ক'রে এমন ভাজ! প্রাণ কি ক'রে 
রেখেছ? আমার ধারণা, সচরাচর ডিপুটা ম্যাজিষ্রেট যেক্ধপ 'দেখি, তাদের সংসর্গে 
বদি পনের দিন বাস করতে হয়ঃ তাহ'লে পাগল হ'য়ে যাই। কোন কাজের কথ। 
বলবার শক্তি নাই। 
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তোমার প্রত্ত।বিত নাটক, যদি ভগবান আমার ছারা লেখান, আপনাকে ধন্ত জান, 
করবো! । কিন্ত লেখবার আমি কতদূর যোগ্য, ত| বিশেষ ভাবনার বিষ । 

তোমার বই যে আমি পড়ি না--এমত নয়। কিন্তু পড়বো-পড়বে। ক'রে 
অনেকসময়ে পড়! হয় না। অনেক দেখলে-শুনলে বটে, কিন্তু আমার জোড়া আল্সে- 
কুঁড়ে দেখেছ কিনা সন্দেহ । পিঠে চাবুক না পড়লে আমি নড়বার বান্দা নই। তোমার 
পঞ্জের উত্তর লিখবে! কল্পানা করেছি, এমনসময় তোমার পঞ্জের উত্তর এলো। সমুত্র- 
ব্যবধানে যদি মনে-মনে কোলাকুলি হয়, তুমি নিশ্চয় জেনো, সে কোলাকুলি হয়েছে। 
আর-এক মজার কথা, আমার হাওয়া বলাবার প্রয়োজন, তাই ভাবছিলেন, রেছুনে 
যাব। অনেকেই যেতে পরামর্শ দেয়, তবে 'রাধা নাচবে কিনা ।' জানি না! লকাল- 
নকাল শুতে চন্দুম, প্রস্তাবিত নাটক সম্বন্ধে আমার অনেক কখা,আছে। একটু সুস্থ 
হ'য়ে, তোমার সঙ্গে আলোচনা করবো । নমস্কার | 

ন্ষেহাকাজ্ষী 
গিরিশ ।” 

নবীনচল্ের উতর 

“[২81£001), 11 ৩০021 2080. 
১৯।১১।০৬ | 

ভাই গিরিশ, 

তোমার ১৬ই অক্টোবরের পঞ্জ পাইয়াছি। তুমি অস্থন্থ শুনিয়। তোমাকে জালাতন 
করিতে এতদিন উত্তর দি নাই। নিজে ও পুন্ত্রধধূর পীড়া হওয়াতে 'লেডি' ও “অ-লেডি' 
ডাক্তারদের ছেটাছুটিতে ঝড় বিব্রত ছিলাম। বউ এখন মারিয়াছেন। 

তুমি তবে এবার একট! অসাধ্য কর্ম করিয়াছ। তুমি কণিকাতার বাহিরে 
গিয়াছিলে ! শ্তধু তাই নহে, একেবারে শ্রীক্ষেতরে গিয়াছিলে | সাধে কি গোটা ভারতটায় 
এত ঘন-ঘন ভূমিকম্প হইয়াছে। কেবল জগগ্লাথদেবত্রয়ের “চন্ত্রমুখ' মাত যদি দর্শন 
করিয়া ফিরিয়া থাক, তবে তুমি বড় হতভাগ্য । তুমি পুরীর সমুদ্রশোভা একবার 
তোমার কবিত্ব ও ভাবভরা হৃদয়ে কি দেখ নাই? আহ! কি দৃশ্ত! আমি ৭ মাস সেই 
সমুত্র-শৈকতের একটা বাঙ্গালায় ছিলাম এবং দিনরাত্রি সমুত্রের দিকে আত্মহারা চাহিয়া 
থাকিতাম। | 

নির্মল তোমার আনীর্ববাদ পাইয়া! অত্যন্ত হধী ছইয়াছে। নির্মল তোমার ভক্ত। 

এখনে! সর্ব] তোমার গান গাহিয়! থাকে । একবার রাঁপাঘাটে তোমার একটি গান 
'পাইলে,- রবিবাবুকে জিজামা! করিলাম, “কেমন? গানটী বড় সুন্দর না? তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “গানটি কার? আমি বলিলাম, "গিরিশের ॥* তিনি ধাঁরে-খীয়ে 
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এ 'শুনিয়াছি লোকটা! বেশ গান বাধিতে পারে।” আমি অবাক হইয়। চাহিয়া 
ছুলাম। 

ভায়া, আমর ছু'জনের প্রাণটা বুঝি চিরদিনই তাজ! থাকিবে । আমি ভাজ! 
রাখিয়াছি, তুমি রাখ নাই । আমি ডেপুটার পালে পড়িয়। নথি ঘাটিয়াছি। তুমিও 
রজভূমির তরে পড়িয়া যে কেবল রদটুকু পাইয়াছ এমন ত বোধ হয় না। একটা ছুটা 
নহে, এতগুলি রঙ্গভূমি স্থট্টি করা, ও তার পরিচালনা করা, এবং তজ্জন্তে এতগুলি 
নাটক লেখা, বড় রদের কার্ধ্য নছে। 

অতএব তুমি “আলসে কুঁড়ে* না হইলে, এই তাত্রকূটসেবী বঙ্গদেশে “আলসে 
ফুঁড়ে” কে? এই কৈফিয়ত আমি শুনিব না। আমার প্রস্তাবিত নাটকটি তোমাকে 
লিখিতে হইবে । আর ৭ দিনে প্রসব করিতে পারিবে না। উহার জন্তে দীর্ঘ সময় 
নিয়া, তোমার নাটক-মন্দিরের স্থদর্শন চূড়ান্বব্ূপ উহ! স্থাপিত করিতে হুইবে। 

হিমালয় যখন একবার টলিয়াছেন, আর একবারও পারেন। একবার যখন তুমি 
কলিকাতার, ধূলি ধৃত্র ও হট্টগোলপূর্ণ কলিকাতার মায়া কাটাইয়া পুরী যাইতে 
পারিয়াছ, তখন ইচ্ছা! করিলে এই 810) &. 78£০9+র দেশেও আমিতে পার । 
৩ দিন অনস্ত লমুক্রের নিশ্মল বাতাস সেবন করিলে ও তাহার অবর্ণনীয় শোভা দেখিলে, 
তোমার ভাবুক হৃদয় আনন্দে বিভোর হুইবে। 

প্রেহাকাজ্ষী 
শ্ীনবীনচন্দ্র সেন ।” 

গিরিশচন্দ্রের উত্তর 

13, 309691818, 7,916) 0810009. 

14-12-06. 

কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্ত্র সেন। 
ভায়া, 

যেদিন তোমার পত্র পাইলাম, মেদিন আমার বড় অস্থখ । মনে হইল, তুমি যদি 
নিকটে থাকিতে, ছুটি! আসিতে । এখনও উপশম হয় নাই। কবিরাজী ইন্তফা দিয় 
উপস্থিত নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় আছি। তাতেও কিছু বিশেষ ফল দ্েখিতেছি 
না। 

তোমার শ্বরণ থাকিতে পারে, অমর দত্তের 'সৌরভে' লিখিয়াছিলাম, পপাহিত্যে 
কতদূর আমার স্থান জানি না।” তুমি এ কথা লইয়! ব্যঙ্গ করিয়াছিলে। এখন 
্তিবাধুর কথায় কি বোঝো? তোমার মতন গলা-প্রাণ আর বউমার ভেড়ে নির্শলের 
খতন লোক, ছুনিয়ায় বড় বেশী নাই জেনে। ৷ 

আমি তোমার করমাইস খাটিব, নিতান্ত ইচ্ছা, কতদূর কৃতকাধ্য হইব, ঈশ্বরের. 
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ইচ্ছা । বিষয়টী ভাবুকের ভাবিবার বটে ; রোগের ভাড়নায় রাত্রি জাগিতে হয়, সে 
লময় নিরিবিলি পাইয়! এ বিষয়টাই উকি মারে । আমি মাথা গরমের ভয়ে ঝাড়িয়া 
ফেলি; কিন্তু মে একেবারে ছাড়ে না। 

প্রাণ তাজ্গ! রাখার কথা বলিতেছ, প্রাণ তাজ। ছিল, কিন্ত ভগবান-চিন্তা আলিয়া 
লুটপাট করিতেছে । এ জীবনে কিরূপ লাভ হইবে, তাহা! আমার অহনিশি চিন্ত!। 
সে সকল চিন্তার স্রোত কিরূপ বছিতেছে, পারি যদি কখনো তোমায় জানাইব। 

সমুদ্র দেখিয়াছি, ডিপুটী ম্যাজিছ্রেটে অটলবাবুর বাড়ীতে হামেস! যাইতাম, সমৃূত্র 
ঠিক সামনে তঞ্জন-গর্জন করিতেন। কিন্তু জাহাজে ন! চড়িলে তাহার সম্পূর্ণ শোভা 
হৃদয়ঙগম ছয় না। রেঙ্গুন যাইয়া তোমার অতিথি হইবার যে কত ইচ্ছা, তাহা! তুমি 
বিশ্বাস করিবে না। এখন আমার বেড়াইবার বড় সাধ, কিন্তু হাপানী বুকে বাশ 
দিয়া চাপিয়! ধরিয়া রাখিয়াছে। আমার অন্তর নিয়তই বলে, তুমি আমার 
পরমাহ্বীয়। কেন এরূপ মনে হয়, তাহ কিছু বলিতে পারি না। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের 
কথা যাহ শাস্ত্রে দেখি, আমার বোধ হয়, তাহা সত্য । 

ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীর একটা ফরমাইস আছে। তাঁর কথা -ইংরাজীতে যেমন 
চ16, 91১9, আছে, বাঁঙলাতে সেইরূপ চলুক। “নিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়' নামক তাহার 
হোমিওপ্যাধিক পুস্তকে 91০ স্থানে সা ও চা স্থানে তন্য। ব্যবহার করিয়াছেন । যদি 
সেখানে একখানি পুস্তক পাও, সমস্ত বুঝিতে পারিবে । এ বিষয়ে তিনি তোমার মত 
কি জানিতে চান। বল তো তাহাকে তোমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইতে 
বলি, তিনি আহ্লাদের সহিত পাঠাইবেন। উপস্থিত আমি তোমাকে তাহার সমন্ত 
ভাব বুধাইতে অক্ষম । 

অমরের বড় অন্থ, শুনিয়াছ কি? একটু ভাল আছে শুনিলাম। আজ এইধানেই 
'বিদায়। ঈশ্বর তোমার তাজ। প্রাণ চিরদিনের জন্ত তাজ। রাখুন। আনির্ব্বাদ করি, 
নির্মল চিরজীৰি হউক । ইতি 

নেহাকাঙ্জী 
গিরিশ।” 
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পরিশিষ্ট 

(১) 
গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ টাউন হলে বিরাট শোকসভা । 

(“গিব্রিশচন্্র স্বতি-সমিতি* কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত ) 
সভাপতি : 

বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহামাননীয় শ্তার্ বিজয়টাদ মহাতাব বাহাছুর । 
২২শে ভাত্র, ১৩১৯, শুক্রবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতার টাউন হলে 

্বরগীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্বৃতিরক্ষার জন্ত এক মহতী সভার অধিবেশন হই্য়াছিল। 
গিরিশচন্জ্ের মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির ও বঙ্গভাষার যে মহাক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্ত 
বিশেষভাবে শোকপ্রকাশ ও মহাকবির স্মৃতি যাহাতে বজদেশে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয়, 
তাহার উদ্মোগ-আয়োজনকল্লে এই মহতী লভার অনুষ্ঠান হয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়- 
ভূক্ত ও পরম্পর বিপরীত ভাব ও কর্মাহ্ঠানে রত বঙ্গের শিক্ষিত অসংখ্য আবাল- 
বৃদ্ধগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া! মহাকবি গিরিশচন্ত্রের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধ! প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

মান্তবর শ্রীযুক্ত লারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের গ্রন্থাবে, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী 
মহাশয়ের অন্ভুমোদনে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মঘমোহন বন্থ মহাশয়ের সমর্থনে বর্ধমানের: 
মহারাজাধিরাজ বাহাছুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 

এই প্রস্তাব উতবাপন করিয়! শ্রদ্ধাম্পদ সারদাচরণ মিত্র বলেন, “মহাকবি, নটগুরু 

নাট)সআট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! গিয়াছেন।, 

তাহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নছে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ লহোদরের ন্যায় 
ছিলেন। তীহার লহোদর শ্রীযুক্ত অতুলকষ ঘোষ আমার সহপাঠী । তাহার সহিত 
পরিচিত হইয়। আমি প্রথম জীবনে তাহার সহিত অনেকসময় কাটাইয়াছি। তিনি 
আমাকে যথে্ জেহ করিতেন, আমিও তীহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। ইদানীং নানা 
কার্যে ব্যস্ত থাকায় যদিও তাহার লহিত জদদাসর্বদা আলাপের সুযোগ ঘটিত না, 
তত্রাচ অবসরম্ত প্রায় আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিত। গিরিশবাবুর পাঠান্গরাগ 
অতুলনীয় ছিল। তিনি অবসরকালের অধিক সময়ই নান! পুস্তকাদি পাঠে ব্যয় 
একরিতেন।' তিনি নান! বিষয়ে স্থপত্তিত ছিলেন। নাট্যসাছিত্যে তাহার প্রভাবের 
খা! বলা বাছল্যযাঅ। গিরিশচন্দ্র ধর্ম, ইতিহাস ও লমাজতত্পূর্ণ নাটা-গ্রন্থাবলী; 
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তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। আজ আমরা আমাদের দেশের সর্বজন-সমাদৃত" 
মহাকবির বিয়োগে শোকার্ড হইয়া শৌকসভার অধিবেশন করিয়াছি, এমন 
মহাপুরুষের স্বতিসভার যোগ্য সভাপতি পাওয়া বড় স্হজসাধ্য নহে। বছ চিস্তার পর 
আমর! বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাছাছুরকে এই মভার সভাপতিত্বে বরণ করিবার 
অভিলাষ করি। মহারা জাধিরাজও মহাকবির প্রতি শ্রস্কানিবন্ধন আমাদের অভিলাষ; 
পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়। আমাদিগকে কতজতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব 
আমি. প্রস্তাব করি যে বর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহামাননীয় শ্তার বিজয়টাদ 
মহাতাব বাহাছুর কে, সি. আই. ই. কে. সি. এস, আই.) আই. ও, এম, মহোদয় - 
এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।” ৃ 

মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, প্রথমে সঙ্গীতাচাধ্য হুষঃ 
দেবকঠ বাগচী মহাশয় ওক্তি-গদ্গদ-চিত্বে “বঙ্গবালী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল 
সরকার-রচিত একটি স্বতি-সঙ্গীত * গাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। 

তৎপরে সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সুগন্ভীর স্বরে হ্বীয় অভিভাষণে বলেন, 
“অস্তকার এই মহতী সভা! সুখ-দুঃখ, হর্বশোক উভয়ই মিঙ্িত। ম্বখ ও শোক একত্র 
কেন? হুখ এইজন্য - গিরিশচন্দ্র ন্তায় গ্রতিভাশালী মহাকবি আমাদের মধ্যে 
ছিলেন। ছুঃখ কেন, তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই। অস্কার এই সভায় এমন 
অনেকে হয়ত উপস্থিত আছেন, ধাহার! গিরিশবাঁবুর রচিত নানা রসপৃণ নাটকাির 
অভিনয় দেখিয়। তাহার প্রতি শ্রচ্ধাবান হইঘ্াছেন। আবার এমন অনেকেও এখানে 
আছেন, হাহার! তাহার গ্রস্থাবলী পাঠে গিরিশচন্দ্রকে 'ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে, 
বলিয়া চিনিতে পারয়াছেন। তাহার রচনাবলী হইতে অন্ততঃ ইহা! বেশ জান! যায় 
যে তিনি একজন মহাভক্ত ছির্নে। তাহার নাটকাবলী পাঠ করিয়া অনেকেই উপকৃত 
হইবেন। তীহার নাটকসমূহে যে সকল ধর্মতত্ব লিপিবদ্ধ আছে, মে সকলের 

ফা গীতটা এই $ 

বি*বিট -একতাল] । 

ওই গুন পুনঃ-পুনঃ উঠে ধ্বনি-গ্রতিধ্বনি, 
কোথায় গিরিশ আজি, নট-কবি চুড়ামণি। 
যেভাবে যে আছে যথা, জানায় বথার কথা, 

বুকে বায়ে মর্মবাথাঃ শোক-বিকল ধরণী। 
সে যেস্তধু কবি.নয়, মানুষ মনীষাময়, 
দিগন্তে উজঙি' রয় মহত্ব-য়তন-খনি | 
বিশ্ব-প্রেম বুকে বয়ে? বিশ্বপ্রেম বিনিময়ে, 
যত কথা গেছে করে? একে"একে কত গণি | 
এত গান কে গাহিল, এত প্রাণ কে ঢাঙগিল, 
পুণে তারে পেয়েছিল, ওই ভদ্মভূমি জমনী-- 
কেন মিছে কী! আর, কেননব! বোন! ভার, 
নাহিক জীবদ তার, আছে তো তাঁর জীবনী । 
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"আলোচনায় ভবিষ্যতে যে লোকে উন্নত হইবে তাহাতে সন্দেহমাজ্জ নাই। এইক্প 
একজন মহাকবির স্ববষটি স্থায়ীভাবে রক্ষা কর আমাদের অবশ কর্তব্য | 

তৎ-পরে সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাছাছুর দেশমান্ত শ্রীযুক্ত হুরেজ্জনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়ার পুজনীয় রাজ! শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় 
মছোদয়ঘয়-প্রেরিত সভার সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র্ধয় পাঠ করিয়া তাছাদের অপরিতাজ্য 

কারণে অনুপস্থিতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। 
মহামান্ত শ্রদ্ধাম্পদ শ্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন প্রথম প্রস্তাবটি 

উত্থাপন করিয়া বলিলেন, “আমার উপর ষে প্রস্তাবটি উতাপন করার ভার অপিত 
হইয়াছে সে প্রস্তাবটা এই, "বঙ্গীয় নাট্জগতের অত্যুজ্জল নক্ষত্র, এঁতিহাসিক, 
সামাজিক ও ধর্মতত্ব সন্বন্ধীয় বহুবিধ নাটকের প্রণেতা এবং স্প্রসিদ্ধ অভিনেত। স্বর্গীয় 
মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মৃত্যুতে বঙগদেশের ও বঙ্গসাছিত্যের যে ক্ষতি 

হইয়াছে । তাছা সহজে অপনোদিত হুইবে না। গিরিশচঙ্ের মৃত্যুতে এই সভ। 
গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।” প্রস্তাব পাঠ করিয়| তিনি বলিলেন, “যদিও 
অন্যান্ত বিষয়ের ন্যায় আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশাল। উন্নতির চরম সীমায় এখনও উঠে 
নাই, উত্তরোত্তর পরিবর্তন স্বারা পূর্ণ উন্নতি পরে সাধিত হইবে, তত্রাচ ইহ 
সর্ধ্ববাদীসম্মত ও সকলের হ্বীকার্ধ্য যে গিরিশচন্দ্রের স্ায় নাট্যকলা-কুশল ব্যক্তি বঙ্গীয় 
নাট্যশালার ও নাটকের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।* পরে “গিরিশ-গৌরব' 
নামক খণ্ডকাব্য হইতে নিয়লিখিত তুই ছত্র উদ্ধত করিয়া বলিলেন, 

“চিনে না জীবিত কালে, 
মরিলে অমর বলে, 

তাই কিছে চলে গেলে তুমি 1* 
"এই কয়েকটা কথ! গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বর্পে-বর্ে প্রযোজ্য । বাল্যে গিরিশচন্দ্র 

আমার সহাধ্যা়ী ছিলেন এবং তখন হইতেই আমি তাহার গুণমুগ্ধ। গিরিশচন্দ্র যে 
কেবল আমাদের শ্রদ্ধাম্পদমাত্র তাহ নহে, গিরিশচন্দ্র আমাদের পুজার ছিলেন। 

তাহার কৰি-গ্রতিভা ও কবিত্বশক্কি অসাধারণ ছিল। সেক্সপীয়ারের বিখ্যাত নাটক 

'ম্যাকবেথের অন্থবাদে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা! অনন্তসাধারণ। 
এই 'ম্যাকৃবেথ অভিনয়কালেও তিনি নাট্যকলাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। 
কেবল আমার মত ব্যক্তি নহে, লক্ষী ও সরশ্বতীর বরপুত্র কলিকাতার খ্যাতনামা 
মহারাজ! যভীঞ্ছমোহন ঠাকুর গ্রস্ভৃতি মহোদয়গণ এই “ম্যাকৃবেখ অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ 
হইয়া কবিকে বহু শ্রদ্ধা সম্মান দান করেন । বঙ্গীয় নাটাশালা, সকল বিষয়ে নির্দোষ 
না! হইলেও এ কথ৷ সকলেই ম্বীকার করিবেন যে গিরিশচন্দ্র সত্যসত্যই একজন লোক" 

* হুকবি গ্রীযুক্ত কিরপচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের এই জতি সৃলর ত্র কাব্যগ্রস্থথানি বাহার পাঠ করিতে 

ইচ্ছ। করেন, তাছ!র! কলিকাতা, বাগবাজার 'লন্ত্রী-নিবাসে' সহাদয় গ্রন্থকারের নিকট সন্ধান করিলে 

বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারেন। 
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শিক্ষক ও লমাজের হিতাকাজ্জী যনীষী ছিলেন ।” 
পরে এই প্রস্তাব অন্থমোদনকল্পে রায়বাহাছুর ভাক্কার শ্রীযুক্ত চুদীলাল বহ্থ মহাশয় 

বলেন “পরমশ্রস্ধাম্পদ স্যার গুরুদাস যে প্রন্তাবের প্রস্তাবক, তাহার অনুমোদনের 

বিশেষ আবহকতা নাই। কারণ পৃজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অগ্তাবধি এমন 
কোনও প্রস্তাব লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হয়েন নাই, যাহা! জন-সমাজ কর্তৃক 

সম্মানে সমঘ্িত ও গৃহীত হয় নাই। এজন্ত এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বলিবার 
কিছু নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের সম্বপ্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে অপর 
সাধারণের ন্যায় গিরিশচন্দ্র কখনও আত্মদোষ গোপন করিতে প্রয়াসী হয়েন নাই। 
তাহার দুর্বলতার উপর তিনি তীক্ষুদৃষ্টি সর্ববদ| রাখিতেন এবং সেইজন্য তিনি সেই- 
গুলিকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের কীন্তিরাশিই স্বাহার স্মতিস্তস্ত, 
তবে আমাদেরও সেই স্বতিরক্ষার্থে কর্তব্য আছে ।” 

পরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া পণ্ডিত হ্থুরেশচন্দ্র মমাজপতি বলেন, “যুগ-প্রবর্তন- 
কারী নৃতন-নৃতন শক্তি মানবসমাজে মধো-মধ্যে আবিভূ্তি হয়। ইহা জগতের 
চিরন্তন নিয়ম । অম্মদীয় সমাজে নেইভাবেই লোকগুক্ু শ্রাতীরামকষ্ধদেব ও তদীয় 
শিপ্ত গিরিশচন্ত্র আমাদের মধ্যে আগিয়াছিলেন। মনীষা ও প্রতিভার অত্যডুদ্ 
সমাবেশে গিরিশচন্দ্রে দেশে নৃতন ভাবের বন্য ছুটাইয়াছিলেন। যথার্থই গিরিশচন্দ্র 
“ক্ষেপ! মায়ের ক্ষেপা ছেলে? ছিলেন |” তং-পরে তিনি শ্বরচিত “গিরিশচন্দ্র” শীর্ষক 
নিয়লিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করেন ।-_ 

“গত ২৫শে মাঘ (১৩১৮ সাল), বৃহম্পতিবার, রাজ্বি ১ট ২ মিনিটের সময় 
শ্ীরামক্কষচদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রিয় শিল্প, বাঙ্গালার রঙ্গভূমির পিতৃতুলা, 
নাট্যসাহিত্যের চক্রবস্তী সম্রাট, কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন । 

“গিরিশচন্দ্র অনন্যপাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাহার বিয়োগে 
বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হুইল, তাহ! সহজে পূর্ণ হইবার নহে। চিরজীবন দেশের সেবা 
করিয়া, মাতৃভাষার পুজার মগ্ন থাকিয়া, সাধনায় সিদ্ধ হইয়! কর্শবীর গিরিশচন্্ 
কর্শন্ত্র ছিন্ন করিলেন। বঙ্গের গৌরব-রবি অন্তযিত হইল। বঙ্ষভৃষি| তুমি যে 
রত কালসমুত্রে বিসর্জন দিলে, কুবেরের অলকায় সে বত্বু নাই। গিরিশ তোমার 
অস্ক শূন্য করিয়া দেশবাসীকে কীদাইয় বাঙ্গালার নাট্যশালা ও নাট্যদাহিতোর 
সিংহাসন শুন্য করিয়। পৃথিবীর পাস্থশালা! ত্যাগ করিলেন। গিরিশের ্বর্গাদপি 
গরীয্বমী জননী জন্মভূমি! তোমার রত্বপ্রদীপ নিভিদ্বা গেল! বাঙ্গালায় পুজীতভূত 
ঘনীভূত অমানিশার অন্ধকার ! এই অন্ধকারে স্বতির শ্মশানে বাঙ্গালী! অশ্রুজলে 

গ্িরিশচন্দ্রের তর্পণ কর । 
“গিরিশচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত বিচিত্র। বহু ঘাত-প্রতিঘাতে গিরিশচঙ্দ্ের "নিজ্জন্ব' 

গঠিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বছ ভাবের আধার ছিলেন। পরম্পর-বিরোধী বছ 
ভাবের এমন একত্র সমাবেশ মানবজীবনে প্রায় দেখা যায় না। গিরিশচঙ্ ভাবের 
রঙ্গে অভিভূত মগ্র হন নাই। বীরের ন্তায় তাহাদিগকে আপনার অধীল করিয়া- 

গি ২৮ ৪৪১ 



'ছিলেন। -ভাঁব-বীর গিরিশ ছাসিতে-হাগিতে- সংলারের হলাহৃল . বুয়া পান “কিয়া 
ছিজেন, গুরুর কৃপায় নীলকঠ হইতে পারিয়াছিলেন? জীবের দুঃখে কাদিতে-কারিতে 
গুরু“ আম্বৃত বাঙ্গালাদেশের দ্বারে-ন্বারে বিতরণ করিয়! ধন্ত হইয়াছিলের্ট; 

“গিক্সিলচজ্রের মনীষা ও প্রতিভার লমহথয় হইয়াছিল। গিরিশ, অসাধারণ 
তীক্ষবদ্ধি ও শ্বভাবত উজ্জল গ্রতিভার অধিকারী ছিল়েন। তাহার নাটকে, গানে, 
কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্তানে, রস-রচনায়-লেই মনীষ। ও প্রতিভার পরিচয় 
দের্দীপ্যমাল। যে প্রতিভ| নিত্য নৃত্নের নষ্ট করিতে পারে, যে প্রতিও দেশ ও 
কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া, সঙ্ধীর্নতা, ক্কৃত্ত। ও গতান্ুগতিকতাকে বিজয় করিয়া 
দিব্য অনুভূতির সাহায্যে নৃতনের স্যরি করিয়া চরিতার্থ হয়, গিরিশচন্দ্র সেই প্রতিভার 
অধিকারী ছিলেন। চিন্বাচরিত সংস্কারের অনুশাসন, গ্রচলিত পদ্ধতির প্রভাব 
গিরিশচন্দ্র প্রত্িভা স্ু্ধ করিতে: পারে নাই। নাটককার গিরিশচন্দ্র নিপুণ ও 
সাহদী চিত্রকরের মত তুলিকার ছুই-চারিটা টানে ছবি সম্পূর্ণ ও সজীব করিয়া 
দিতেন। মানসীর সীমান্ত লিন্দুর উজ্জল করিয়। দিবার অথবা! মোহিনীর কঠমালার 
মুক্তায় শুভ্রতার আরোপ করিবার জন্ত গিরিশচন্দ্র কখনও “মিনিয়েচার' চিআঅকরের 
্তায় বর্দ-ফলকে ধীরে-ধীরে সুত্র তুলিক! ঘর্ষণ করিতেন ন! | তাহার গ্রতিভ| কৃত্রিম 
প্রলাধনের পক্ষপাতিনী ছিল নাঁ। বাণীর বরপুঝ্র গিরিশের প্রতিভা কপালকুগ্ুলার 
ন্যায় খ্বভাব-স্থন্দরীর; তাহার নাটকীয় প্রতিভা! নিপর্গের সুকুর) জগৎ তাহাতে 
প্রতিবিদ্বিত হইত । তাই গিরিশচন্দ্র অনায়ামে অবলীলায় বিশাল পটে স্বর্গের, 
মন্ত্যের ও নরকের, _দেব, মানব ও দ্বানবের বহিঃগ্রককৃতির অস্তঃপ্রকতির অপূর্বব চিত্ত 
আস্কিত করিতে পারিতেন। 

“গিরিশচন্দ্র সৃপ্টিশক্তি অতুলনীয় । তিনিও বিশ্বামিত্রের স্তায় সাহিত্যে নৃতন 
জগতের সৃষ্টি করিয়। গিয়াছেন। তাহার সৃষ্ট মানব-পরিবার, দেব-পর্ধিবার প্রভৃতি 
যেমন বসংখ্য, তেমনই বিচিজ্জ। অঙ্কভৃতির উপাদানে কল্পন। মিশাইয়। তিনি 
চরিত্রের স্থষ্টি করিতেন। আপনার অন্থভব ভাব ঢালিয়া দিয়া মানসী প্রতিমার 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন । মনোবৃত্তির বিষম হবন্ব, পুণ্য ও পাপের লংঘর্ষ, ঘটনার ঘাত- 
প্রতিঘাত ও এইনকলের অবশ্তভাবী পরিণামে গিরিশচন্দ্র দিব্যদৃষ্টি ছিলেন। তিনি 
অনেক নৃতন মৌলিক চরিত্রের সি করিয়া গিয়াছেন। সেই নৃতনের রাজোও তাহার 
বিদুষক চিআ্াবলী নূতন বলিয়া মনে হয়। সংস্কত লাহিত্যের বিদৃষক ইংরাজী 
লাছিত্যের “বছুন' ফলগ্টাফ, ্রভৃতি গিরিশচন্দ্র, বিদূষক বা বরপটাদ প্রতৃতির 
লন্িছিত হইতে পারে ন!। 

"গিরিশচন্জ গীতিকবিতায় সিদ্ধ ছিলেন। গিরিশের গান বাঙ্গালায় অমর হুইয়া 
থাকিবে। তাহ! খাটা বাঙ্গালার গান। সে গানে বাঙ্গালাঘেশের কবির, প্রেমিকের, 
নিরাশের, স্থখীর, ব্যখিতের, বিপয্লের, লাধকের, ভক্তের, ধর্দোন্মাঘের হৃদয়ের উচ্ছান 
-হদয়স্পন্দন অঙ্থভব করা যায়। তাহার রস-রচনাও অপূর্ধ্ব। তীহা'র ব্জ-বিদ্র্প 
হীরের স্তান লমৃজ্জল। 
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. “আদিকবি বাজ্ীকি 'ও .বেদব্যানের হৃষ্ট চন্দিতে যে প্রতিভ| নৃতনতভার .ও. 
মৌগ়িকতার আরশ করিতে বিশ্দুমাত্র স্ুচিত হয় নাই, সে প্রতিভার শক্তি, দাই 
ও' সাফল্যের আলোচনা করিবার, পরিচয় গিবার শক্তি আমাদের নাই। ' ভবিস্ততে 
ফোনও সৌভাগ্যবান শক্তিশালী সমালোচক সে লাধনায় লিষ্ধ হইবেন। 

“গিরিশচন্দ্র বাঙগালার নাটশালার নবজীবন দান করিয়াছিলেন। তিনি রজ- 
ভূমির জন্মদাত! কি না, এভিহাসিক তাহার নির্দেশ করিবেন। কিন্তু ইহ! সত্য 
গিরিশচন্দ্র এদিন পিতার মত বাঙ্গালার রজভূমির লালনপালন, এমনকি 'শানন 
করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কালিদাসের ভাষায় বলা যায়, 

. “স পিতা পিতরঘ্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ | . 
 “ধক্ষ, ম্]াকুবেখ যোগেশ প্রভৃতির ভূমিকা গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-গ্রতিডার 

পরিচয় দিয়াছেন. তাহ! নট-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইয়া থাকিবে। 
“গিরিশল্রের অধায়ন ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা দেখিয়া বিশ্মিত হুইতাম। শেষবয়সেও 

গ্রন্থই তাহার একমাআ অবলম্বন ছিল। গিরিশচন্দ্র চিরজীবন জানসাগরের কৃলে 
বসিয়! উপল সঞ্চয় করিয়াছিলেন । দর্শন,বিজান, নাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্শশান্ত, 
সংবাদপত্র ও মাসিকপত্র, হোমিওপ্যাথধী চিকিৎসাশান্ত্র-তাছার নিত্য সহচর ছিল। 
তাহার ভূয়োদর্শন ও বিবিধ বিষয়ের জান দেখিয়। বিশ্ময়ের উদ্রেক হইত । বিতর্কে, 
যুক্তিবিন্তাসে গিরিশচঞ্রের স্বাভাবিক পটুতা ছিল। মনীষার এমন অভিব্যক্তি এ 
জীবনে আর দেখিব কি? 

“গিরিশচন্দ্র প্রপ্রীরামকফদেবের প্রসাদে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি 
অগাধ বিশ্বাস ও দেবহুর্লভ ভক্তির আধার ছিলেন । পূর্বপুরুষের পুপ্যে ও প্রাজনের 
ফলে গিরিশ এই বিশ্বাস ও ভক্তির অধিকারী হুইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি 
শশ্রীগুরুর চরণে লশ্মিত মুখে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মৃত্যু ধেন সেই 
বিশ্বাসের আধার, ভক্তির আধারকে স্পর্শ করিতে কুষ্টিত হুই্য়াছিল। শ্বশানশায়ী 
গিরিশচন্দ্রের শিবনেত্রে সেই অপূর্ব স্বপ্লাবেশ, আর প্রশান্ত মুখে সেই প্রসন্ন হান্টের 
রেখা» তাহ কি ভূলিবার? ধরার পাস্থশালা, কর্মভোগের ভূমি ত্যাগ করিবার সময় 
এমন হাসি হাসিয়া যাইবার সৌভাগ্য কয়জনের ঘটে? 

“গিরিশচন্দ্র যশের কাঙ্গালী ছিলেন না। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার বিনিময়ে তিনি 
সমালোচনা, মোসাহ্ৰৌ চাহিতেন না। '্ততিশুক্কবান্ধবতা” গিরিশচন্দ্রের ললাটে 
বিধাতা লিখিয়! দিতে ভূলিয় গিয়াছিজেন। প্রকৃত প্রতিভা যশের ভিখারিণী নয়, লে 
যশকে, যশের আকাজ্ষাকে বিজয় করিতে পারে। 

*“কৰিবর ! জীবনে তোমার স্ততি করিবার অবকাশ দাও নাই তুমি ত শের 
কাজাল ছিলে না! গিরিশচন্্র | আজ ব্রাহ্মণের পু্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। রাশ বৎসর 
তোমার স্ষেহ ভোগ করিয়াছি। এখন তোমার স্মৃতি মেই স্সেছের অধিকার করিয়া 
থাকুক। রর 

*গিরিশচন্দের শেষ দান -শ্ষে রচনা -'বিশ্বামিতআ' (তপোবল)। তিনি জাতিকে 
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আত্মবিসর্জানের উজ্জল আদর্শ দান করিয়! গুরুপদে আজ্মনিবেদন করিয়াছিলেন। 
লোকলেবা করিতে-করিতে কর্খযজের ক্ষেত্র হইতে সাধনোচিত ধামে গমন 
করিয়াছেন। তাহার হৃষ্ট ব্মাদর্শ দেশে উজ্জল হইয়া থাকুক |” 

প্রস্তাবটা মকলে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। 
দ্বিতীয় গ্রন্তাবটী এই : প্নবগীয় গিরিশচজ্জ্র ঘোষ মছোদয়ের মৃস্াতে এই সভা তদীয় 

ল্রাতা শ্রীদুক্ক অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও তদীয় পু শ্রীধুক্ত স্থরেন্ত্নাথ ঘোষ মহাশয়ছয়ের 
সহিত গভীর সমবেদনা ও সহাহ্ভৃতি প্রকাশ করিতেছে । এই সভার সমবেদন1 ও 
সহামুভূতিজাপক পত্র তাহাদের নিকট প্রেরিত হউক ।* 

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্্রনাথ বন মহাশয় এই প্রস্তাব উত্াপন করিয়া বলেন, 
"গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক-সন্তপ্ত, এ কথা বলাই বাহুল্য; এবং এ 
একটা প্রস্তাব যে মঘবেত ভন্রমগ্ুলী কর্তৃক গৃহীত হইবে, তদ্ধিধয়ে সন্দেহমান্র নাই। 
বিশ বংসর পূর্বে শিক্ষিত ন্ত্ান্ত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ নাট্যশালার সম্পর্কে থাকিতে ভাল 
বাসিতেন না, এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু গত কয়েক বংসরের মধ্যে বঙ্গীয় 
সাধারণ নাট্যশালার নান! উন্নতি সাধিত হওয়ায়, ইহা এখন আর শিক্ষিত-সমাজ কর্তৃক 

অনাদূত নহে। বরং দেখা যায় যে নাট্যশালাগুলি সমাজের ছিতকর অনুষ্ঠানে 
পরিণত এবং তজ্জন্ত সন্ত্রস্ত ও শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি ও সমাদর পাইবার যোগ্য 
হষ্্য়াছে। বর্তমান নাট্যশালাগুলি যে মান্জিত সংস্কত ও উন্নত হুইম্নাছে তন্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। নাট্যবিশারদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমূখ হ্থধী মনীবিগণ কর্তৃক বঙ্গীয় 
নাট্যশালাগুলির এই উন্নতিসাধন হইয়াছে ইহা! সর্বববাদীসম্মত। মদীয় শিক্ষক বাবু 
অমৃতলাল বন্থ মহাশয়ও এই বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ।” 

তৎ্পরে “অমৃতবাজার'-সম্পাদ্ক শ্রীযুক্ত যতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব 
অনুমোদনকল্পে বলেন, “আমি আমার প্রতিবেশী গিরিশবাবুর সহিত বনু বৎসর পূর্বে 
পরিচিত এবং একসঙ্গে বহু বৎসর গ্্ভতার সহিত কাটাইয়াছি। আমরা উভয়ে প্রায়ই 
আমার পুজ্যপাদ অগ্রজ সেই ভক্ত-চূড়ামণি শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের মছিত ' 
কালাতিপাত করিতাম। গিরিশচন্দ্র একজন পরমভাগবত ছিলেন তথ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র 

নাই। তাহার গ্রন্থে ভক্তিরমের বহুলপ্রচার ও প্রাধান্য মকলেই লক্ষ্য করিয়। থাকিবেন।” 
পরে প্রভূপা্ শ্রীযুক্ত অতুলকু্চ গোম্বামী মহাশয় ওজশ্মিনী ভাষা বলেন, “প্রায় 

চারিশত বর পূর্বে নদীয়ায় শ্রীচৈতন্তদেব প্রথম নাটক।ভিনয় করেন। নাটকাভিনয়ে 
লোকশিক্ষা হয় ইহাই তাহার উদ্দেত্ঠ ছিল। গিরিশচন্ত্রও সেই উদ্দেঞ্জে গৌরচজ্জের 
প্রদণিত পথ অবলম্বনে লোকশিক্ষা-কার্ধে নিয়োজিত হয়েন। মহৎ লোকের 
দেহান্তর ঘটিলে তাহার সাধারণ ক্রিয়াকলাপার্দি বা দেযাহুষ্ঠানার্দির আলোচন। কেহই 
করেন না; সকলেই মৃতের গুণের আলোচন! করিয়া থাকেন। রসালের খোসা, আশ 
ও আটি ফেলিয়৷ সকলেই যেমন তাহার যেই অমৃতায়মান রল গ্রহণ করে, মহাত্মাগণের 
তেমনই ছোটখাটে। দোষগুলি ত্যাগ করিয়া জীবনাস্তে তাহাদের গুণাধলীই সাধারণের 
আলোচ্য হুইন্বা উঠে। গিরিশচজ্কেও ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করিলে আপনারা 
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দেখিবেন যে, এই মহাকবি কেবলমান্জম কবি নহেন; তিনি একজন মহাভাগবত । 
গিরিশচজ্জ তাহার €চতন্তলীলা”, “বিঘমঙ্গল'-আদি নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়া 
বর্তমান বনীয় বৈফব-সফাজের যে প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন, তাহা বলা 
নিপ্রয়োজন ৷ গিরিশচন্্র তাহার আচার্য্য, তাহার ইষইদেব মহাত্। প্রীরাধকষ্ণদেষের 
সংস্পর্শে থাকিয়া শ্রীপ্তরুর অমৃতময় উপদেশাবলী সমাকৃভাবে গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন - 
এ কথা তাহার গ্রস্থাবলীর নিবিষ্ট পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন । গিরিশচন্দ্রের 
ভক্তিরস-পীযুষ-পরিপূর্ণ নাটকাবলী আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যঘংশীয়গণের হয়ে 
ভক্তি-শ্োত প্রবাহিত করিবে, তথ্বিষযয়ে আর মতঘৈধ নাই ।” প্রস্তাবটী গৃহীত হইল। 

তৃতীয় গ্রন্তাব এই : প্ব্গীয় গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত স্বতিরক্ষার অনুষ্ঠানের জন্ত 
নিমলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া! একটী সমিতি গঠিত হইল।”*(ম্থৃতি-সমিতির সভ্যগণের 
নামের তালিকাপাঠ। ) 

প্রন্তাবক প্রখ্যাতনাম৷ বাগ শ্রদ্ধাম্পদ্দ শ্রিযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়। এই 
প্রস্তাবটী উপস্থাপিত করিয়া তিনি মর্মম্পশাঁ ওজস্ষিনী ভাষায় বলিলেন, “গিরিশচন্দ্রের 
অনুষ্ঠিত কাধ্যাদি বুঝিতে বা নম্যক্র্ূপে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে দিণ 
লাগিবে। গিরিশচন্দ্র একজন মহাকবি ছিলেন এবং তাহার শিক্ষা সার্বাভৌমিক 
ছিল। কবি গিরিশচন্দ্রকে একভাবে ও মানুষ গিরিশচন্ত্রকে আর-একভাবে গ্রহণ 

করিতে কেহ-কেহ ইচ্ছুক, কিন্ত, আমার মনে হয় _ সংসারের ধূলা-কাদায় মাখান এই 
কবি, আজকালকার কয়েকজন ব্যোমচারী৷ উড্ডীয়মান কবির ন্তায় যাহারা বু উচ্চে 
আকাশে ভাব সংগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে সংসারের লোকগণের উপর প্রতিভার ধারা 
বর্ণ করেন-নাধারণ্যে কবিত্বশক্তির লীলাচাতুরধ্য প্রকাশ করেন নাই। গিরিশচন্দ্র 
এই সংসারের মানুষ _ সংসারের ধৃলা-খেলায় মলিন হইয়াও উদ্নতি-সোপানে দিন-দিন 
আরোহণ করিয়৷ শেষে বছ উচ্চে উঠিয়াছিলেন এবং উন্নতির চরমসীমায় তাহার সেই 

সংসার-ধূলিরাশি স্থ্সংস্কৃত হুইয়! স্থবর্ণকণা-বৃষ্টির স্তায় সংসারবাসিগণের উপর পতিত 
হইয়াছিল। আমার ধারণা, গিরিশচন্দ্র সেইজন্ুই বিবমঙ্গলের চঝিজ্ ফুটাইয়া এ 
নামের উচ্চাঙ্গের লাটকথানি রচনা! করিতে পারিয়াছিলেন।” 

এই প্রস্তাবের অন্থমোদন করিয়া “নায়ক'-সম্পাদক পপ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবির স্থত্িরক্ষাকল্পে কোনও স্থায়ী-অনুষ্ঠানের জন্য উপস্থিত 
সভামহোদয়গণের নিকট অর্থভিক্ষাকলে বলিলেন, “টশবালদাম-বিজড়িত পক্কপর্ণ 
সরোবরেই পন্ষজ শতদল-কমল ফুটিয়] থাকে । ধনীর মণি-কুটরিমে পল্প ফুটে না। শতদল- 
কমলই বাণীর পূর্ণাঘ্যের উপযোগী সন্ভার। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার পক্ষিল-ভারপুর্ণ 
জরোবরের শতদ্ল-কষল। তাহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নছে। আজ তাহারই 
স্বতসভা। তাহার স্থতি যাহাতে স্থায়ীভাবে আমাদের দেশে রক্ষিত হয়, তজ্জন্ত 
কমিটী গঠিত হইয়াছে । বৰর্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাছর এই সমিতির 
ঝভাপতি । রায় শ্রীযুক্ত যতীজ্রনাথ চৌধুরী এম. এ. বি. এল. সমিতির সম্পাদক | এই 
ফমিটার হাতে মহাকবির স্বতিরকা-্উদ্দেস্তে যে কেহ ঘাহ! দান করিবেন, তাহা 
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সংবাদপন্ধে যখারীতি প্রকাশিত হইবে ।” নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিস্তাবিনো 
মহাশয় সমর্থন করিলে গ্রগ্তাবটী গৃহীত হইল। সর্বশেষে শ্রদ্ধেয় নাটযাচার্যয শ্রীযুক্ত 
অমৃতলাল বন্থ মহাশয় সভাপতি মহারাজাধিরাজকে ধন্যবাদ জাপন করিয়া বলিলেন, 
“গিরিশচন্রের এই লম্মানে আজ অভিনেতামাত্রেই বুবিতে পারিবে যে নটজীবন হেয় 
নহছে। তাহার যদি গিরিশবাবুর পদাঙ্ক অগ্ুসরণ করিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারেন, 
তীহারাও সময়ে এইরপ সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবেন । গিরিশবারুর এই সম্মানে 
আজ সমগ্র বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্মানিত ও সমস্ত নটকুল উৎসাহিভ |” 

(২) 
গিরিশচন্দ্র-স্মৃতিসভা 

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর প্রথম রৎনর বেলুড় মঠে তাহার জন্মতিথি 
উপলক্ষ্যে প্রথম উৎমব হয়। তাহার পর শ্রদ্ধেয় প্রীধুক্ত দেবেগ্রনাথ বস্থ মহাশর, খবর 
ডাক্তার জানেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল, শ্রীযুক্ত শ্রীশচগ্্র মতিলাল প্রসৃতিকে লইয়া প্রত্যেক 
ব্খসর গ্রিরিশচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ছোটধাটেো! একটা উৎসব করিয়া আনতে” 

ছিলেন। গিরিশচন্ত্রের স্থযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত স্থরেন্ত্রনাথ ঘোষ মহাশয় অগ্যবধি নিজ 
ভবনে উক্ত তিথিতে উৎসব করিয়া থাকেন। 

এই ক্ুত্র উৎদবই ক্রমে গিরিশচন্দ্র-স্মতি-সমিতি কর্তৃক সাধারণ উৎনবে পরিণত 
হয়। গিরিশচন্দ্রেরে পরলোক-প্রাপ্তির একাদশ বর্ষ পরে এই স্বতিসভার প্রথম 
অধিবেশন ২৫শে মাঘ (১৩৩ সাল) 'মনোমোহন থিক়্েটারে' হইয়াছিল। সন্ধ্যা ৬টায় 
সার অধিবেশন নির্দিষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অর্ধঘণ্টা পূর্বেই রঙ্গালয় অসংখ্য 
দর্শকে পরিপূর্ণ হইয়! যায়। সভাপতি হইয়াছিলেন ত্বনামধন্ত দেশবন্ধু চিতরঞজন দাল। 
বছ ব্ক্তাগণের বন্ৃতার পর সভাপতি মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা! সর্বসাধারণের 

বড়ই মণ্বম্পশা হইয়াছিল। 'অমৃতবাজার' ও ফরওয়ার্ড (৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৪)১ 
“বন্দে মাতরম্* (২৮শে মাঘ, ১৩৩* লাল) প্রভৃতি তাৎলাময়িক ইংরাজী ও বাঙ্গালা 
লংবাদপত্রে ইহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল । আমর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের 
সারাংশ পাঠককে উপহার দিতেছি : 

"তিন বৎসর পূর্ধে ভগবানকে ন্মরণ করিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যে স্বরাজ 
ছাড়া কোন কথ! কহিব না, শ্বরাজের কার্ধ্য ছাড়া অগ্ত কোন কার্ধ্য করিব না, 
ত্বরাজের চিস্ত। ছাড়া অন্য আর কোন চিন্তা কৰিব না, স্বরাজের লভা ছাড়া অন্ত 
কোন সভায় ধোগদান করিব ন1। তবে যদ্দি বলেন, আজ কেন এই সভায় ঘোগদান 
করিলাম? ইহার উত্তর-ন্বরাজ কাছাকে বলে? হ্ব-রাজ-নিজের সৃত্তি যাহাতে 
বিকাশ পায় - তাহাই ব্বরাজ। আমার স্বরাজ অর্থে সমস্ত জিনিন এসে পড়ে - নিজেকে 
যেখানে প্রকাশ। কবিকে চিনতে গেলে তার কাব্যের ভিতর থেকে তাকে চিনতে 
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হয়। তীর লেখার মধ্যে ম্বরাজের কথ! আমি পাই, তাই এই সভায় আজ আমি 
সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছি। বেদ্বাস্তের কথা ছুই একট। বলিলে আমার বোধহয় একেবারে 
'অনধিকার চর্চা হবে না । বেদাস্তে বলে -ভগবান এক, আবার বছ--এই নিয়েই তো 
'বেদাস্তে ঝগড়া । কেউ বলছে এক, কেউ বলছে বু । একের মধ্যেই আমরা বকে 

পাই, আবার বহর মধ্যে এককেই উপলব্ধি করি। কতকগুলি দেশ লইদ্ভাই যে বিশ্ব- 
তাহ। নহে, এই ফুলের ( টেবিলের উপর ফুলের তোড়। দেখাইয! ) মধ্যেই বিশ্ব রহিয়াছে, 
যিনি ধ্যানস্থ হইয়া দেখিবেন তিনিই দেখিতে পাইবেন । আমি আধার সম্পার্দিত 
“নারায়ণ মাসিকপত্রে একটা স্তব লিখিয়াছিলাম--'হে ভগবান, তুমিই এক এবং তুমিই 
বহু, তোমাকে নছিলে আমাদের চলে না, আবার আমাদের নহিলেও তোমার চলে 

না।” গিরিশচন্ত্রকে আমি মহাকবি বলি কেন? যে কবিতায় ধর্ম নাই-সে কৰি 
অধিকর্দিন বাচে না । মহাকবি বলিকাকে 1- ধার কবিতায় - ধার রচনায় - জাতীয়তা 

আছে, ধর্শ আছে -তাহাকেই মহাকবি বলি। চণ্ডীদাস থেকে ঈশ্বর গুধ পর্ধ্স্ত আমি 
আমার 'নারায়ণ'পত্রে দেখাইয়াছি - কবিতার মধ্যে জাতীয়তার কতবার উান ও 
পতন হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পর মহা প্রস্থুর সময়ে এই ভাব বিশেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল, 
তাহার পর আবার ভারতচন্দ্রের সময় অনেকটা মলিন হট্য়। যায়, পরে রামপ্রসাদে 
তাহা আবার জাগিয়া উঠে-আবার এই গিরিশ ঘোষে তাছা জেগে উঠেছিল। 
গির্িশবাবুর কবিতায় -গানে - আমরা জাতীয়ত৷ পাই - প্রাণ পাই - দেশের একটা 
দ্বরূপ-মৃত্ভি দেখতে পাই, - ইহাই তাহার রচনার বৈশিষ্ট্য। তাঁর কবিতা! যাচাই করতে 
ইংলগু, স্কটল্গ, জাশ্মানিতে যেতে হবে না। তাঁর কবিতায় বিলাতী ভাব নাই, ভার 
বার করতে তাকে বিদেশে যেতে হুয় নাই। গিরিশচন্দ্র খাটী দেশী কবি, তিনি দেশীয় 
ভাবে দেশমাতৃকার দেবা করেছেন - দেশের প্রাণের কথ ফুটিয়ে তুলেছেন--এইজন্তই 
তিনি মহাকবি_ দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। এমন একদিন আসবে, যেদিন সমস্ত 
জগৎ ভারতের দ্বারে এসে নতজান্থ হয়ে ভারতের ধর্ম, সাহিত্য, কাব্য, নাটক 
আলোচনা করবে, তখন গিরিশচন্দ্র ত্বপ্ূপ-মৃঙিতে তাদের নিকট প্রকাশিত হবেন, এবং 
তথন তারা জানতে পারবেন - গিরিশচন্দ্র কত বড় ।” 

পরবংসর '&টার থিয়েটারে” (৪51 ফান্তন, ১৩৩১ সাল) গিরিশচন্দ্রের ভ্রয়োদশ 
বাস্িকী স্থতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি হইয়াছিলেন পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত 
হীরেন্দ্রনাথ দত বেদান্তরত্ব, এম. এ, বি. এল মহাশয় । তিনি গিরিশচঙ্্রের প্রতিভা 
সন্ধে নান! কথ! হিয়া অবশেধে তাহার বিদুষক চরিত্রন্থক্টীর উল্লেখ করিয়! বলেন 
যে, কোন জাতির কোন নাটকে তাছ! নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 

তৎ-পরবৎ্দর ২৫শে মাঘ (১৩৩২ সাল ) “মিনার্ত। থিয়েটারে” চতুর্দশ বার্ধিকী 
স্বৃতিমভার অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ, লি, 
আই, ই. মহোদয় সভাপতির অ|সন গ্রহণ করিয়াছিলেন । গিরিশচন্ত্র সাহিত্যের ভিতর 
দিয়। কি অমূল্য সম্পদ দেশবাসীকে দিয় গিপনাছেন, এতদ্-সধন্ধে তিনি বছ নারগর্ত 
কথ! বলেন। 
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গিরিশচন্দ্রের মন্মরমৃত্তি 

বর্ধমানাধিপতি মহার।জাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়টাদ মহাতাব বাহাদুর, কাশিম- 
বাজারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্্র নন্দী বাহাছুর, হাইকোর্টের ভূতপূর্বব 
বিচারপতি শ্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সারদাচরণ মির ও মাননীয় আশুতোষ 
চৌধুরী, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বন্ধ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক, শ্বগাঁয় রায় যতীন্তরনাঁথ 
চৌধুরী, স্থবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ও বিক্রেতা স্বর্গীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত 
মনোমোহুন পাড়ে, শ্রীযুক্ত কিরপচন্দ্র দত্ত, ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী গ্রভৃতি বছ গণ্যমান্য 
ব্যক্িগণের আহন্ুকৃল্যে “গিরিশচন্্র-স্বতি-সমিতি'-কর্তৃক মহাকবির একটা মর্শরমৃদ্ঠি 
স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ইতিপূর্ব্বে এতদ্-উদ্দেস্তে কলিকাতার নাট্যশালাগুলি সম্মিলিত 
হই্য়। সমবেত অভিনয়ে তিন হাজার পাচশত মুদ্রা কমিটীর হস্তে তুলিয়া ঘেন। 

বন্ধের স্থপ্রসিদ্ধ ভাস্কর বি. তি. ওয়াগ গিরিশচন্দ্র মন্রমৃ্তিটী নির্মাণ করেন। 
প্রস্তরমুত্তি কলিকাতায় আসিলে “বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে বহুদিন ধরিয়া ইহ 
রক্ষিত হয়। 

গিরিশ পাক 

_ দেশপৃজ্য দেশবন্ধু ব্বগাঁয় চিত্তরঞন দাস মগাশয়ের উদ্মোগে, কলিকাতা করপোরেশন: 
সে্টোল এভিনিউ সংলগ্ন পূর্বতন জোড়াপুকুর স্কোয়ার পার্কটা বিস্তৃত করিয়া! "গিরিশ 
পার্ক নামকরণ করিয়াছেন। গগিরিশচন্ত্র-স্বতি-সমিতি এইখানেই গিরিশচন্দ্রের 
মর্খরমৃতি স্থাপনে সঙ্থল্প করেন। স্থপ্রসিদ্ধ কণ্টাক্টার কে. সি. ঘোষ কোম্পানী মৃত্তির 
বেদী নিশ্পাঘ করেন। আশ। করি, দেশবাসীর উৎসাহ এবং উষ্ভোগে প্রতিষ্ঠিত 
গিরিশ পার্কে গিরিশচন্দ্রের এই মর্খরমৃত্তির উন্মোচন উৎসব শই স্থসম্পন্ন হইবে। 

(৩) 
নাটকে পঞ্চসন্ধি 

গিরিশচন্দ্র সুঙ্্ নাট্যরসাহুভূতির পরিচয় দিবার জন্য সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রমতে- 
আমর] এই নাটকের পঞ্চসন্ধি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। 

যদিও আমর! গিরিশচন্দ্রের মুখে “মুখং প্রতিমুখং গর্তোবিমর্ষ উপসংহতি” এই 
ক্লোকটা বহুবার গুনিয়াছি, তথাপি তিনি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র সম্যকৃভাবে আলোচনা 
করেন নাই। কিন্ত কির হুচ্ষ্র্শী প্রতিভা অজ্ঞাতসারে সত্যের কিরূপ অনুমরণ 
করিয়াছে, “সৎনাম' নাটকের গল্প বিশ্লেষণ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। সংস্কৃত 
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আলঙ্কারিকগণ রসের দিক দিয়া পঞ্চসদ্ধির বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এন্থলে নাটকের: 
ঘটন। (9196) এবং উদ্দেস্তের দিক দিয় পঞ্চসন্ধি বিচার করিতে হুইবে। 

সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের মতে 'নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্তাৎ পঞ্চসদ্ধি সমন্থিতম । নাটক 
পৌরাণিক অথবা এঁভিহালিক চরিজ্্রবিশিষ্ট এবং মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও 
উপসংহাতি এই পঞ্চসদ্ধি সমন্বিত হইবে । 

এই পঞ্চসন্ধি নাটকীয় রস বা গল্পবিকাশের পাঁচটা শ্বরমান্্র। প্রথম সরে বীজ- 
বপন ও ঘটনার উৎপত্তি? দ্বিতীয়ে বিষয়াস্তর স্থচন! ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণা? 
তৃতীয়ে অঙ্গকৃল ও গরতিক্ল অবস্থার সংঘর্ষ; চতুর্থে বিস্ন সমাগম ও অতিক্রম, পঞ্চমে 
পরিণাম কল।* 

প্রথম অঙ্ক _মুখসদ্ধি _বীজবপন ও স্কল্প। 
নাড়োল নগরে মহান্ত নামে একজন সংনামী পণ্ডিত ছিলেন। বৈষ্ঞবী তীহার 

কন্ঠ)। মহাস্তর এক শিষ্য ছিল-বীর, ধীর, শান্্জ্, নাম রণেন্্র । আওরঙ্গজেব তখন 
হিন্দৃস্থানের সম্রাট । বাদসাহী সেন। নাড়োলে আসিয়া একদিন অকারণে মহাস্তকে 
হত্য! করায় বৈষ্ণবীর সুগুশক্তি জাগিয়া উঠিল; রণেন্দ্রকে বলিল, 'নগবালা মহিষাহুর 
বধ করেছেন, শুভ্ত-নিশুস্ত বধ করেছেন, আমি শক্র বধ করবে ।' রণেন্দ্র গুরুহত্যা 
দর্শনে ইতিপূর্বেই সঙ্কল্প করিয়াছে যে শত্রধবংস না ক'রে যদি আমি পরকাল 
কামনা করি, যেন আমার শক্র-হত্তে মৃত্যু হয়। এই উদ্দেশ্যে সে সংনামী পরিব্রাজক 
ফকীররামের উপদেশ গ্রহণ করে । ফকীররাম তাহাকে উচ্চকাধ্যে উৎসাহ দিয় রমণীর 
মোহকারিণী শক্তি সম্থদ্ধে সত্রকক হইতে বলেন। রণেন্্র বলে, 'রমণী হ'তে তাহার 
কোন ভয় নাই।' প্রতু)তবে ফকীররাম বলেন, "বাপু, তোমার তয় নাই, কিন্ত 

এটুকুতে আমার ভয় হচ্ছে। ইছাই নাটকের বীজ। বৈষবী, রণেন্ত্র, ফকীররাম ও. 
তাহার শিষ্ঠ চরণদাঁস এবং পরশুরাম কার্ধ)ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। 

দ্বিতীয় অস্ক_ প্রতিমুখসন্ধি - অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার অবতারণ]। 
অনুকূল অবস্থা - 
রণেন্দ্র, বৈষবী গুভূতির উৎসাছে সতনামী সম্প্রদায়ের মধ্যে আগুন জলিয়াছে। 

আবালবৃদ্ধবণিত1 উত্তেজিত বা অতঃপর কৌমারীপূজ1 করিয়া! বৈষ্ণবী বিপ্রোছের 
পতাকা ধারণ করিল। 

প্রতিকূল অবস্থা - 
রণেন্দ্র নেতৃ-মুকুট ধারণ করিল; কিন্তু কৌমারীর নিকট শক্ি প্রার্থনা না করায় 

বৈষ্বী বলিয! উঠিল, “কি ক'রলে-কি করলে? এ দেখ- দেবীর মুখ তমসাচ্ছন্ন 
হলে1।, 

তৃতীয় অঙ্ক - গর্ভসদ্ধি - অনুকূল ও প্রতিকূল সংঘর্ষ । 
অন্গুকূল _ 

« ই্রযুক্ত দেবেন্্রদাথ বহু-প্রধীত 'শরৃত্তলায় নাট/কলা? ( ৬৬ পৃষ্ঠা )। 



বাদসাহী পাইকগণ নিরন্তর হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিবার অছিলা খু'জিয়া 
বেড়ায়। শন্তক্ষেত্জে মক লুট করিতে আলিয়! এইরূপ একজন পাইক চরণদাস কর্তৃক 
নিহত হছইল। মোগল ছুর্গাধিপতি কারতরফ খা হত্যাকারীকে চিন্তিত করিতে না 
পারিয়! গ্রাণদণ্ডের ভীতি প্রদর্শন করিয়া! পহত্র প্রজ্জাকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাহার 
কন্তা গুলসান! ইহাদের মৃক্তির জন্ত অনেক অনুনয় করিলেও কোন ফল হইল না। 
কিন্তু চরণদালের কৌশলে লৎনামী সেন! সেই রাত্রে ছুর্গাধিকার করিয়া রুদ্ধ প্রজাগণকে 
মুক্ত করিয়া দিল। কারতরফ খ! রণেন্দ্রের সহিত দ্বন্বযুদ্ধে পরাস্ত হুইয়! ফকীররাম 
কর্তুক নিহত হুইলেন। 

প্রতিকূল-_ 

গুলসানা! তথায় উপস্থিত ছিল। অন্যের অলক্ষিতে সে তথ! হইতে পলাইল। 
অনুকূল ও গ্রত্িকূলের লংঘর্ষে প্রতিকূল শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। গুনসান দৃঢ়দহপন 
করিল -কোমলহদয় রণেন্দ্রকে কটাক্ষ-সন্ধানে বিদ্ধ করিয়া পিতৃহত্যার ' প্রতিশোধ 
দিবে। 

চতুর্থ অস্ক _বিমর্ষ সদ্ধি_-বিষ্ন সমাগম ও অতিক্রম । 
দেবীর বরে সনামীদল দিনে-দিনে দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। শত শক্রহূর্গ একে-একে 

তাহাদের করগত হইতে লাগিল। রণেন্দ্ের গ্বদয়ে এখনও প্রেমম্পর্শ করে নাই। ক্রমে 
নানা ছলে - কৌশলে - ছল্সবেশে গুলস।ন! রণেন্দ্রকে ছূর্তেষ্ঠ মায়াজালে জড়িত করিল? 
সে নিজেও আপনার মায়াজালে জড়াইয়! পড়িল। রণেন্্রকে যেমন সে মুগ্ধ করিয়াছে, 
আপনিও তেমনি মুগ্ধ হুইয়াছে। কেবল কঠোর প্রতিছিংসা-তৃষা তাহার প্রেম- 
পিপাসাকে দমিত করিয়া রাখিল। 

বিশ্ব সমাগম - 
কৌমারী দেবীর নিষেধ - রম্ণী-কটাক্ষে হৃদয় না বিদ্ধ হয়। গুলসানা রণেন্্রকে 

বিচলিত করিয়া লতনামী দীক্ষা গ্রহণ করিল। কিন্ত আপনার প্রতিহিংস! পথ হইতে 
একপদ টলিল না। ক্রমে রণেন্্র যখন নিজ অস্তরে কলুষিত ভাব বুঝিলঃ তখন আর 
তাহার প্রতিকারের উপায় নাই। বৈষ্বীকে বলিল, “ভগ্রি, তোমার হস্তে তরবারী 
'রহিয়াছে, আমার হৃদয় বিদীর্ঘ করিয়। যন্ত্রণার অবসান করো। আমি রমণী-প্রণয়ে 
মুগ্ধ_ পাগীষ্ঠ - আমাকে বধ করো |” 

বিষ্ন অতিক্রম- 
বৈষবী অস্তরে-অন্তরে রণেন্্রের অবস্থ। বুঝিগ; কিন্তু রণেশ্রকে বুঝাইল, “তোমার 

এ প্রেম নয়_ দয়া। দেবীর পায় মার্জনাভিক্ষ। করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হও।” বৈষ্বীর 
উৎনাহে রণেন্্র কথঞ্চিৎ আশ্বত্ত হইয়া! কৌ মারী-চরণে মার্জনা-ভিক্ষ! করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর 
হইবার নিমিত প্রস্থান করিলেন। 

পঞ্চম অঙ্ক - উপনংহাতি - পরিণাম । 
কৌমারীর বরে সংনামী বীর্ধ্য সূর্যের সায়াহু দীপ্তির স্তায় প্রভা বিস্তার করিয়। 

'স্মাট-দৈন্তকে ছারখার করিতে লগিল। আওরঙ্গজেব সম্মত হইয়া! উঠিলেন। এইসময় 
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'ডাতুরীনিপুণা গুলসানা আর-এক কৌপল করিল; পঞ্চনশ যোগলণৈত্ত যেন তাহাকে 
বন্দী করিবার চেষ্ট! করিতেছে, এইভাবে তাহাদের সহিত কপটযুদ্ধ করিতে-করিতে 
রপেন্দ্রকে ভূলাইয়! সংগ্রামের সন্ধিস্থল হইতে অন্রন্র লইয়া গেল। গুললসানার আদেশে 
রণেন্দ্র বন্দী অবস্থায় সম্রাট সমীপে নীত হইয়া নিহত হইল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে গুলদানাও 

' প্রাণ বিসর্জন করিল। 
অতঃপর বৈষবী সম্রাটের নিকট ম্বমং উপস্থিত হইয়া মৃত্যাউক্ষা! করিল। 

আওরজজেব তাহাকে সে দণ্ড দিলেন না । কিন্তু কৌমারী দেবী-- সেবিক! ছহিতাকে 
নিজ অঙ্কে স্থানদান করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে বৈষ্ণবী মোগল সয়াটকে বলিল, "স্বেত- 
বীরগণ ( ইংরাজ ) তোমার বংশ ধ্বংস করিয্ধা বার্যবলে ভারত-শানন করিবে। আর 
হিন্দুগণ কামিনীকাঞ্চন বজ্ন করিয়া যতদিন না দীন আ্াতৃন্দেবা করিবে, ততঙগিন 
তাহাদের মুক্তি নাই।” 

(৪) 

গৃহলন্স্্রী” (বা আদর্শ-গৃহিণী ) 

ষড়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদে (৩৮৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে, “কোহিগুর থিয়েটারের 
জন্য গিরিশচন্দ্র একখানি সামাজিক নাটক চারি অঙ্ক পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন। 
গিরিশচঙ্জের পরমাত্মীয় স্থুপপ্ডিত শ্রীহুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয় ইহার পঞ্চম অঙ্ক 
লিখিয়। দেন। গিবিশচন্দ্রের পরলোকগমনের সাত মাঁস পরে “মিনার্ড থিয়েটারে? ৫ই 
আশ্বিন (১৩১৯ সাল) গৃহলক্্ী, প্রথম অভিনীত হয়। প্রথমািনয় রজনীর 
অভিনেতৃগণ : 

উপেন্দ্রনাথ শ্রহথবেন্দ্রনাথ ঘোষ ( দ।নিবাবু )। 
শৈলেন্দ্রনাথ 1. 32176£166, 850. (থাকবাবু )। 

নীরদ ক্ষেক্রমোহন মিশ্র । 

মন্সথ শ্রসত্যেন্্রনাথ দে। 
বৈগ্াানাথ শ্রনগেন্জনাথ ঘোষ । 

নিতাই শী/প্রয়নাথ ঘোষ । 
হীরু ঘোষাল পরঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 

শিবু তারকনাথ পালিত। 
নকুলানন্দ পণ্ডিত ্রহরিতৃষণ ভট্টা চার্ধ্য । 
শরৎ শ্রহীরালাল চট্টোপাধ্যায় । 
সতীশ ও পুলিশের জমাদার অন্থকূলচন্দ্র বটব্যাল ( জ্যাঙ্গাস)। 
প্রমথ ও জনৈক ভদ্রলোক শ্রধুহ্দন ভট্টাচার্য্য । 
বিহারী, ডাক্তার ও রেজিষ্টার ্রীনরেন্ত্রনাথ লিংহ। 
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জমাদার ও পুলিশ ইন্সপেকীর শ্রীমৃত্যুঙ্য় পাল 
ভৈরবী প্রহরিদাস দত্ত। 
হামা মনধনাথ বনু। 

পাঁওনাদার ও পিয়াদা প্রনির্শলচন্্র গঙ্জোপাধ্যায় (ভূলি)। 
রেজিষ্রারের কর্মচারী ও 

প্রথম ঘারবান শ্রউপেন্দ্রনাথ বসাক । 
২য় ারবান ও পাহারাওয়াল। শ্রাজিতেন্্রনাথ দে। 
১ম পাওনাদার ও পিয়াদ। শ্রআন্ততোষ ঘোষ। 
২য় পাওনাদার ও পিয়াদা শ্রীপুলিনরুষণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
বেলিফ শ্রীমন্থনাথ বসাক । 
বিরজ। শ্রীমতী তারাহ্ন্দরী ৷ 
তরঙ্গিণী শ্রীমতী প্রকাশমণি। 
লরোজিনী সরোজিনী ( নেড়া )। 
মণি ও কুমুদিনীর মাতা শ্রীমতী হেমস্তকুমারী। 
ফুলি শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী । 
কুমুদিনী শ্রীমতী চারুশীল! ৷ ইত্যাদি। 
স্বত্থাধিকানী শ্রমনোমোহন পীড়ে । 
অধ্যক্ষ শহ্নরেন্দ্রনাথ ঘোষ। 
শিক্ষক পণ্ডিত শ্রীহরিভূষণ ভট্টাচাধ্য ও 

শ্রাসথরেজ্নাথ ঘোষ । 
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীদেবক বাগচী । 
বৃত্য-শিক্ষক শ্ীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়। 
বঙ্গভূমি-সজ্জাকর শ্রীকালীচরণ দাস। 

যদিও গিরিশচন্দ্র নাটকখানি অসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া! গিয়াছিলেন, এবং তাহার 
পরিণাম কি হইবে, তাহা। দেবেন্ত্রবাবুকে জানাইয়! দিয়। যান নাই, তথাপি তাহার 
প্রিয়তম ভক্তের কল্পনা এবং লিপিচাতুর্য্যে দর্শকগণ পঞ্চম অঙ্ক যে অন্য কতৃক লিখিত 
হইয়াছিল, তাহা একেবারেই বুঝিতে পারে নাই, এবং শেষাঙ্ক দর্শনে পরম আনন্দে 
নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়! যান। চরিত্রস্থষ্টি এবং নাট্যসৌন্দর্ধ্যে 'গৃহলক্্ী' অতি 
অল্লদিনের মখোই নাট্যামোদিগণের নিকট বিশেষ গ্রতিষ্ঠালাত করিয়াছিল । এ নাটকের 
উপেন্দ্রের চরিত্র সম্পূর্ণ নৃতন ছাচে গঠিত হুইয়াছে। গিরিশচন্রের সামাজিক নাটকে 
গ্রায় লকল চরিজ্রই কর্মী, কিন্ত এ নাটকের নায়ক উপেন্দ্র একপ্রকার নিশ্চেষ্ট কর্মহীন 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। সমগ্র নাটকের ভিতর ইহার কাঁ্ধ্য একটা এবং সেই কার্য্যের 
ফলেই উপেজের লংসারে সকল অনিষ্টের সৃষ্টি হইয়াছিল। আমর! তাহার পুঞ্জ নীরদকে 
বিষয়ের মোক্তারনাম! দিবার কথ! উল্লেখ করিতেছি। লামান্ত উত্তেজনায় উপেক্জ 
অনংযত এমনকি লংজাশৃন্য হইয়। পড়েন । অথচ ইহারই চারিদিকে লোভ, গ্রুতিহিংসা 
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প্রভৃতি ছুর্জ় রিপুচয় বঞ্াবিস্ন্ধ সাগরের স্ায় গঞ্জন করিয়া তাহাকে মৃহমুহ্হ আহত 
করিতেছে । ইহাতে পাহাড়কেও টলাইয়া দেয়- উপেন্্র তো ত্্ায়বিক বিকার গ্রস্ত 
-রোগী। অন্তান্ত সামাঞ্ত্িক নাটকের স্ায় এ নাঁটকেরও চরিম্সথপ্ি স্বাভাবিক এবং 
নকলগুলিই স্ন্দরভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। বড় বউ বিরজ! চরিগ্রের তুলন! নাই। 
একদিকে উপেন্দ্রের চরিত্রে যেমন ধৈর্ধ্যের অভাব- অগন্তদিফে এই বড় বউ বির্জ! 
তেমনি সহিষ্ণতার প্রতিযৃণ্তি। পুত্তকখানির বিশদ সমালোচনা করিতে যাইলে অনেক- 
অনেক কথ! বলিবার আছে; পুত্রের উপর জননীর কুপ্রভাব যে কি বিষময় পরিণাম 
উৎপাদন করে-এ নাটকে তাহার চিত্র অতি নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্ত 
অগ্তসকল চরিত্র যাহাই হউক, গণিকা-কন্তা ফুলী এ নাটকের এক অপূর্ব সৃষ্টি! 
মোনাবাবুর এই মানসী কন্তা সৌন্দর্য্য ও মাধূর্য্যে যেন একটী অপাধিব কুম্থম। হীরু 
ঘোষাল, শরৎ, কুমুদিনী এবং অবধূতের চরিত্র একেবারে সজীব। নাটকখানির 
অভিনয়ও সর্ববাঙ্গ হন্দর হইয়াছিল। 

১৯১২।১৩ খরীষ্টাবের বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল : 
«[0181095 ০০ 1081) 000 02 006 আ1)016 00০0: 7 00০ 069৮ 0 01610 

ভা95 (10০ '0510119-1815510101% 01 00618682860. 21191) (010817018 017096, 

1171056 16০0180 0680) 15 ৪. 690 1955 00 019০ 321758126 508£০.% 

7712 89121 42.217215156 2107) 2201 1912-19, 2886 114, 0215 587. 

নাটকথানি সাধারণে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছিল, তাহা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণে 
দ্ধেয় শ্রীযুক্ত স্থরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের লিখিত “কৃতজতা-ম্বীকার” পাঠে পাঠক 
অবগত হইবেন। যথা_ 

“আমার পৃজ্যপাঁদ পিতৃদেৰ জীবনের শেষভাগে 'গৃহলক্ধী' লিখিতে আরস্ত করেন; 
কিন্ত শারীরিক অহ্থস্থতাঁনিবন্ধন এবং অন্যান্ত নানা ফারণবশত: নাটকখাঁনির চতুর্থ 
অন্ধ পধ্যস্ত লিখিয়। রচন। স্থগিত রাধেন | তাহণর ম্ব্গারোহণের পর, পুস্তকখানি 
অভিনয়ের বিশেষ উপযে!গী দেখিয়া তাহ! সম্পূর্ণ করিবার জন্য পৃজ্যপাদ পিতৃদেবের 
পিতৃম্বক্রেম আমার পরমস্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বন্থ খুল্পতাত মহাশয়কে 
অনুরোধ করি, এবং ইহার দ্বার! পঞ্চম অঙ্কটী লিখাইদ্া লই। দেবেস্দ্রবাবুর শ্রম যে 
বিফল হয় নাই, অল্প সময়ের মধ্যে "গৃহলক্্ী'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এবং 
অভিনয়কালে দর্শকবৃন্দের উচ্চপ্রশংসালাভ করায় তাহা শ্বপ্রকাশিত হইয়াছে । 

শসথরেন্দ্রনাথ ঘোষ ।” 
অভিনয় আরম্ভ হুইবার পূর্বে রঙ্গমঞ্চে পুষ্প-পত্র শোভিত গিরিশচশ্দ্রের প্রতিমৃত্তির 

সম্মুখে ঘমবেত অভিনেতা ও অভিনেত্রী-কর্তৃক নিয়লিখিত “গিরিশ-বন্দন।” গীতটী গীত 
হ্য়। 

"অর্ধ শতাব্দী কর্ণক্ষেত্রে অটল অদ্ত্রির মত, 
স্বণা-লজ্জা-ভয় বন্ত্র-ঝঞ্চ। সহি সাধনে হুইয়। রত, 

৪৫৩ 



নাট্যশালা-নাটক-নট নবভাবে করি গঠন, 
ব্ঞানধর্ম স্বদেশ-্প্রীতি বীজ করিয়া! বপন, 
রঙ মাত্র রঙ্গালয় _- কলঙ্ক করিয় দুর, ্ 
বীরসজ্। ত্যজি, ফুলশয্যা 'পর্রি'শায়িত কে আজি শৃর ? 
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্জের সৌরভ, বছ্ধের কৌম্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গযারিক, বের সেক্সপীয়ার ৷ 

নাট্যশাল! কুস্থমমালায় সাজিয়া আজি যে নগরী, 
মত্ত করিছে নাট্যামোদীরে নিত্য নবরস বিতরি, 
ক্ষদ্ধচিত্ত হ'তেছে নিগ্ক, পাষাণ হাদয় চু, 
প্রেমিকজন প্রেমে বিভোর, তৃষিত প্রাণ পুর্ণ! 
কেব! প্রাণপণে, এ বঙগ-প্রাঙ্গণে হাজি এ নাট্যশাল!, 
কঠোর সাধনে, তুলিল! জাগায়ে নিক্িত নাট্যকলা ? 
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বজের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার ! 

কেবা, পুরাণ-সযাজ-ইতিছাস হ'তে করিয়। চিত্র অঙ্কন, 
নবীন ছন্দে নাট্যজগতে যুগ করিল! বর্তন? 
নাটক-নাটিকা প্রহসন আদি বিবিধ কুস্থমত্তরে, 
তীব্র অনুরাগে আজীবন কেব৷ পুর্জিল! নাঁট্যাগারে ? 
ধন্ত জনম, ধন্ত প্রতিভা, ধন্ত রচন। প্রাণময়, 
নরদেহ ধরি, নারায়ণ আসি দেখিল! যাহার অভিনয় ! 

সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বের কৌন্তভহার, 
বঙ্ধের গিরিশ, বজের গ্যারিক, বঙ্গের জেক্সপীয়ার ! 

গুরুর অভাবে কে সে নটগুর আপনি হইল সিদ্ধ, 

'নিমষ্টাদ'-বেশে প্রথমাভিনয় করিল বঙ্গ মুগ্ধ? 
উন্নত মাচ্ছিত অভিনয়-কল! প্রচার করিয়া বে, 
ব্দ-রঙ্গালয়-কীতি-মেখল। দানিল! অবনী-অঙ্গে। 
পুজকন্ত। সম নট-নটীগণে করিল শিক্ষা দান, 
চরণ পরশে মূর্খ কতই লভিল! উচ্চ স্থান ! 
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বজের কৌস্তভহার, 
বন্ধের গিরিশ, বজের গ্যারিক, বঙ্গের লেঝপীয়ার | 



পীড়িত ছরিদ্র আর্তনিনাদে আক্রচিত্তে কেব।- 
করিল! গ্রহণ আদীবন ত্রত দীন-জনাথ-সেব! ? 
বিপুলোন্তমে চিকিৎসাশান্তরে লভিয়া! গভীর জ্ঞান, 
ভেষজ-পথ্য বিলাযে নিত্য বাখিলা লক্ষ প্রাণ! 
কাহার বিহনে দীন-নয়নে ছটিছে তগ্তধার - 
কে আর শুনিবে ব্যগ্র চিত্তে মশ্মবেষন। তার ? 
সে যে, বন্ধের গৌবরুব, বজের সৌরভ, বের কৌন্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বজের গ্যারিক, বজের সেকপীয়ার ! 

শ্রামকৃষ্ণ শ্রীমৃখ-নিংস্যত “ভৈরব, আখ্য। যার, 
বীরভক্ত মুক্তপুরুষ এব বিশ্বাসাধার, ] 
গুরু-কপাবল-বশ্ম পরিয়া! বিজয়ী কর্মক্ষেঅে, 
স্ততি-নিম্দায় নহে বিচলিত, চকিত শক্র-মিজে ! 
বিরামবিহীন জীবন-সমরে উড়ায়ে বিজক্-নিশান, 
গুরুআজ্ঞ। পালি, “বামকষ্ত বলি তেক়াগিল কেব। প্রাণ ? 

সে যে, বজের গৌরব, বজের দৌব্রভ্ভ, বজের কৌস্তভহার, 
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙজের সেক্সপীয়ার ! 

শীঅবিনাশচন্দ্র গজোপাধ্যায় |” 





সম্পূরণ 

রুমীর জীবনী প্রধানত তার কর্মজীবনের ইতিহাস। গিরিশচন্ত্রের জীবনী সেই 
অর্থে বাঙলা সাধারণ নাঁট্যশালার প্রথম চল্লিশ বছরের ইতিহান। উন্মেষ পর্বের 
বাল! মঞ্চের আলো-আধার তার জীবনকেও বিল ক'রে তুলেছিলে!। গিরিশচন্দ্র 
ও তাঁর সহযোগীদের চেষ্টায় যে-নাট্যশাল। গ'ড়ে উঠেছিলো বাঙরাদেশে, একমাত্র 
ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেরই এভিহবাহী ব'লে তাকে দাবী করা “যায় না, অথ যাত্রার সঙ্গে 
তাঁর যোগ নাড়ীর। মনে রাখা দরকার, তর্জ। পাঁচালী কবিগান তখন ক্রমে 
ঘপশ্থয়মান, যাত্রার প্রতিপত্তি গ্রামে-গঞ্জে যভোটা, শহরে তখনও ততোটা প্রতিষ্ঠিত 
নয়। অর্থাৎ সামস্ত সমাজের আমোদ উপকরণ যখন আর শিল্প-নাগরিক শছরে 
সমাজের মনোরঞ্ন করতে পারছে না, তখন একদিকে বিদগ্ধ কিন্ত অপ্রচলিত সংস্কৃত 
নাটযাচার ও প্রাণবস্ত কিন্তু ভ্রষ্টকচির লোকায়ত যাত্র!, অন্যদিকে নবলন্ধ মুরোপীয় 
নাটাকল৷- এরই মধ্যে গড়ে উঠেছে বাঙল! নাটক ও নাটাযশালা। ভার আদর্শ 
যদ্দিও নব্য-গ্রভু ইংরেজদের থেকে পাওয়া, সে-নাট্যশাপায় | পরিবেধিত হয়, যাজার 
সঙ্গে তার দূরত্ব সামান্ই। তাই, "শতিষ্ঠা” যাত্রা সম্প্রদায়ের সফলতা! লাভের সঙ্গে- 
সঙ্গেই বাঙল! নাট্যশাপার প্রতিষ্ঠাতৃদের মনে থিয়েটারের দল বসানোর বাসন প্রবল 

হ'লো- থিয়েটারের আঙ্গিক তাদের আত্মপ্রকাশের অনিবারধ ও একমাত্র মাধাম মনে 

করেছিলেন ব'লে নয়, থিয়েটার নামের সঙ্গেই তারা যুক্ত ক'রে নিয়েছিলেন এক 
কৌলিন্তের অনুষঙ্গ _যেন যাত্রার সঙ্গে থিয়েটারের প্রয়োগশিল্পগত দর্শনের কোনো 
প্রভেদ নেই, আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের কোনো! তারতমা নেই, তফাৎ শুধুমাত্র 
দৃশ্বপট ও পৌষাঁক-পরিচ্ছদে বিস্তর খরচ” করতে পারার ওপর নির্ভরশীল। তাই, 
প্রসিনিয়ম মঞ্চে প্রকৃতপক্ষে তারা! যখন যাত্রা পরিবেষণ করছেন, তখনও থিয়েটার 

নামের মোহ ত্যাগ করতে পারেননি ! 

এতোদিন প্রমোদমূলা বাধ! ছিলো না সাধারণ মানুষের অবসর বিনোদনের, 
ধনিক সম্প্রদায়ের আত্মগৌরব উপভোগের স্বাদে পরিতৃপ্ধ হ'তো। সে-বাসনা। কিন্ত 
এখন, যখন রাজবাড়ির নাটমন্দির ছেড়ে রাজপথের ধারে গ'ড়ে উঠলে প্রেক্ষাগৃহ, 
নগদমূল্য ছাড়া সেখানে 'প্রবেশের অধিকার হ'লে! সীমিত। বিত্তের তারতম্যে 
আমোদশালার পথও হ'য়ে গেলে। দিধাবিভন্ত । বিষয়বস্ত বা পরিবেষণে কচির যে 

বিশেষ ভারতম্য ঘটলো! ত! নয়, কিন্তু দর্শকের চরিত্র পাল্টে গেলে! প্রায় সম্পূর্ণ ই। 
নাট্যশালায় গতায়াত হ'য়ে উঠলো! সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত এবং সেই স্থত্রে 
আভিজাত্য ও এরশ্বর্য গ্রদর্শনের উপলক্ষ-বিশেষ | বল] বাহুপা, উপায় ও উদ্দেশ্টের 
এই বিরোধের ফলে নাট্যশাল! হয়তো লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিশেবে 



প্রযোজকদের সতৃষণ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে1; কিন্তু এই রুত্রিম আবহাওয়া নাট্যরুচির | 
পরিশীলনে লাহাষ্য করলো ন1 বিশ্মা্। অর্থের বিনিময়ে সংস্কৃতির পৃষ্ঠপৌধকের 
অধিকার লাঁত করাঁকে সঙ্গতভাবেই গিরিশচন্দ্র তাই ব্যঙ্গ করতে বাধ্য হয়েছিলেন : 
স্থান মহাত্যো হাড়ীশু ড়ী পয়স! দে দেখে বাহার? । 

শুপনিবেশিক পরিবেশের মধ এইভাবে যে নব্য নাট্যশালার ক্চনা হ'লে! 
বাঙপাদেশে, ছিধা ও ম্ববিরোধের বীজ উপ্ত ছিলো তার প্রথম থেকেই। পাশ্চাতা 
পরিভাষায় যাকে নাটক বলে, তার অভাব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ থেকে 
মধুন্দন দত পর্ধস্ত সকলেই। কিন্তু সমাজ-পরিবেশ ও মূল্যবোধের পার্থক্যের কথ! 
দ্বীকার ক'রেও তার। আবিষ্টের মতে! গেনে নিয়েছিলেন প্রতীচ্য নাট্যকৌশল, ঘদ্দিও 
তার প্রকাশ উপযোগী কোনে! ভাষায়তন তখনও অনায়ত্ত ছিলে! তাদের। তাই 
বিদেশী ছাদে চৰ্িঅ গড়তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশীয় পরিচ্ছদে ভূষিত ক'রেই তাদের 
সে-প্রয়াস ক্ষাত্ত হ'তো। কয়েক শতাব্দীর অন্থুক্রমিক বিবর্তনের ধারায় ফুরোপীয় 
নাট্যকল। যে-স্তরে এসে পৌছেছিলো, মাত্র কয়েকটি দশকের চর্চায় তার সব স্ুকৃতি 
আত্বীকরণ কবাব চেষ্টায় বাঙলা! নাটক পল্লবগ্রাহিতার চোরাবালিতে পা বাঁড়ালে! ৷ 
এই মন্থন পর্বের নাট্যকারের! একক্াত্র প্রহসন রচনার উপযুক্ত অসঙ্গতির পাঠ লাভ 
করতে পেরেছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় । আর মেই শিকড়ের অভাবেই তীরা 
ন[টক ভ'রে তুলেছিলেন অমূল ও অলীক কল্পনায় । 

কিন্ত গিরিশচন্দ্রকে অনিকেত বল যায় না কিছুতেই। তিনিই প্রথম, যিনি 
দর্শকের অভিকচি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে অবজ্ঞা করেননি । 
প্রথম জীবনে যিনি সচেতনভাবে যাত্রার মণ্ডপ ছেড়ে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে 
এসে দীড়িয়েছিলেন, জীবনের মধ্য পর্বে এসে সেই যাত্রার বৈশিষ্ট্যগুলিই তিনি প্রয়োগ 
করুলেন নাটোব প্রয়োজনে - চমক স্থপ্টির কোনে! আশু অভিসদ্ধিতে নয়, যাত্রার 
পরিবেশনরী তিতে দর্শকের সহাঙ্থভব কল্পন! আশ্রয় ক'রে নাট্যের অধিকারকে অনেক 

দুর বাঁড়িয়ে নেওয়1 যায়, এই আত্তরিক বিশ্বাদ থেকেই। জাতীয় ভাবের মধ্যেই 
যে নাটকের মূল অন্ুসদ্ধেয়-_ এবিষয়ে কোনো দ্বিধা বা সংশয় ছিলে! না তার। 
এবং তীর ম্বকালের সঙ্গে যোগ রেখে সমীচীন কারণেই তিনি ধর্মের মধ্যে খুজে 
পেয়েছিলেন জাতীয় ভাবের মর্মমূল। যুগের এই বিশ্বাসের সঙ্গে ঘোগ ছিলে! বলেই 
তার কালের নাট্যশাল। জাতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে পেরেছিলে!। গিরিশচন্দ্র 
খুজে পেয়েছিলেন তার অধিক্ষেত্রের সন্ধান, বাঙলা নাটক পেয়েছিলো স্বস্থ হওয়ার 
মতো! অবলম্বন । শুধু তা-ই নয়, বাঙলাদেশে উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর সন্ধিকালীন 
দুটি দ্বশক জুড়ে উগ্র ধাঞ্সিকত! থেকে উদগ্র স্বাদেশিকতায় যে-দীক্ষা চলছিলে, 
গিরিশচন্দের নাট্যজীবনও তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিবর্তিত হচ্ছিলো! । পৌরাণিক 
নাটক দিয়ে শুরু কবে পরবর্তী পর্বেই তিনি নিয়েছিলেন নাম-ভক্তি প্রচারকের 
ভূমিকা, প্রচলিত শ্ৌকিক আখ্যান পর্যস্ত তখন তাঁর নাটকের উৎস বিস্বৃত। দেব 
ও দ্বেবৌপঙ্ মীুষে তক্তি থেকে দেশ ও দেশপ্রেমীন গ্রতি ভক্তির পথে পৌঁছতে 

ন্ 



বেশি বিগন্থ হয়নি তীর। কারণ, এর সবটাই ঘটেছিলে! তীর জভিজ্ঞতার ও 
বিশ্বাসের পরিধির মধ্যে । কিন্তু সামাজিক সমস্ত! নিষ্নে ভিনি যখনই নাটক লিখতে 
গেছেন, তার বেদনার সঙ্গে বিশ্বামের অমিল ঘটেছে পদে-পদে। তাই সে-নাটকে 
কাকণ্য প্রকাশ পেয়েছে, কিন্ত করুণাঘন সত্যের বনিয়াদ পায়নি । আর এই অন্তরের 
অনহযোগের ফলেই সামাজিক বিষয় নিয়ে নাটক রচনাকে তীর মনে হয়েছে নর্দমা 
খাটার সমতুল্য । 

নাট্যজগতের নেপথ্যের মানুষটিকে একালে হয়তে! অনাত্ধীয় মনে হ'তে পারে, 
কিন্ত অশ্রদ্ধের কিছুতেই নয়। নিমচার্দ যেন নিছক রূপার়িত ভূমিকা নয়, ত।র 
অন্তিত্বেরই অন্তর প্রকাশ । অবতার সাজার যুগে স্থযোগ পেয়েও তিনি সে-পথে 
যাননি, বরং তারম্বরে প্রচার করেছেন নিজের ্খলন-পতনের্ কথা -হয়তো৷ অতিরূত 
আকারেই। কিন্ত আত্ম-অপচয়ের এই দান্তিকত! সত্বেও পরিচিত ও পরিজনবর্গের 
কাছে সম্ভ্রম না-পেলে'ও তিনি যে শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, তার অকৃত্রিম প্রমাণ তার মৃত্যুর 
পর টাউন হলে সমাজের অভিজাত গণ্যমান্তদের আহুত সতায় যতোটা পাওয়া যাবে, 
তার থেকে কম পাওয়া! যাবে ন' ষ্টার থিয়েটারে সমাজ-পরিত্যক্তাদের আয়ে!ঞজ্জিত 

সঙ্গতে ( দ্র 'নাট্যমন্দির', ১৩১৯ আশ্বিন-কাতিক, পৃ ৬৮-৭৭) পু: 'বছুরূপী' ৪২, 
মার্চ ১৯৭৪, পূ ৭৬৮৩ )। 

তা সব্বেও গিরিশচন্দ্র মানুষ ছিলেন। মাহৃষী দুর্বলতা তাকেও অল্পৃষ্ট রাখেনি । 
“গজদানন্দ' প্রহসনের গান থেকে 'ছত্রপতি শিবাজী' পর্যন্ত ধার রচনা, “নটের 
র1জভক্তি উপহার* স্বরূপ তাকেও লিখতে হয়েছিলো “হীরক জুবিলী'। যে ন্যাশনাল 
থিয়েটার নামকরণ নিয়ে তিনি আদর্শগতভাবে ভিন্ন মত পোবণ করেছিলেন, শুধুমাত্র 
প্রতিপক্ষকে বিব্রত করার জন্য সম্প্রদায়ের নঙ্গে বিচ্ছেদ ঘট! মাত্র নিজের দ্বত্বাধিকারে 
এ-নাম রেজিস্টরি ক'রে নিয়েছিলেন। যে-বিনোদিনী বাক্তিগত নিরাপত্তা ও সম্পত্তির 
বিনিময়ে বাঙলাদেশকে একটি নাট্যশাল! উপহার দিয়েছিলেন, শিষ্যবর্গের প্ররোচনায় 
গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর নামে পে-নাট্াযশালার নামকরণে প্রতিবন্ধকতা করেছিলেন । 
নাট্যগতপ্রাণ হ'লেও গিরিশচন্দ্র নাট্যশালাকে কেন্দ্র ক'রে তৎকালীন আবর্তের ড্র 
ছিলেন না। থিয়েটারের দল ভাঙানোর প্ররোচন। তার কাছ থেকে আনাও অসম্ভব 
ছিলে! ন1; তিনি নিজেও আকম্ষিকভাবে দলত্যাগ ক'রে কর্তৃপক্ষের - এবং অবশ্যই 

সংশ্লিষ্ট নাট্যমঞ্চের - অস্থবিধা স্থষ্টির চেষ্টা কবেছেন; যে-কোনো! কারণেই ছোক্, 
চুক্তিবদ্ধ অবস্থায় প্রতিযোগী মঞ্চের সহায়ত! বা] চুক্তিভঙ্গ করার কলঙ্কভাগীও তিনি 
না-হ'য়ে পারেননি ; গুণী হ'লেও পুত্রের পক্ষ অবলঘন করায় তার নিরপেক্ষত। সর্বদ! 
অক্ষুণ্ন থাকেনি | মঞ্চের স্বত্বাধিকার গ্রহণ না-করার পেছনে প্রতিশ্রুতি রক্ষ। ছাড়াও 
অনিশ্চয়ত1 ও দায়-দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার স্থবুদ্ধি ঘে ছিলে! ন1--তা1 অন্বীকার কর! 
কঠিন। তবে কেউ বলতেই পাবেন, এ-কলম্ক অলঙ্কার হয়েছিলে! তীর প্রতিভার 
গুণে। আর গত একশে! বছরে তিনিই প্রথম ও প্রধান, যিনি নাট্যশালাকে সামাজিক 
দায়িত্ব ও মর্যাদা-সম্পন্ন একটি প্রতিষ্ঠান ঝলে মনে করেছেন এবং বুল পরিমাণে তার 

ও 



সে-সম্থান অর্জনে সহায়তা করেছেন। অভিনেতা নাট্যকার নৃত্য-পদ্ধিচাপক মঞ্চশিল্পী 
শিক্ষক বান্ুরকার কাউকেই তিনি প্রাপ্য সম্থান দিতে কার্পণ্য করেননি । তার 
এ-প্রস্াঞ্চলি ব্যক্তিবিশেষকে নয়, স্গগ্র নাট্যশিল্পের প্রতি নিবেদিত প্রণাম । 

আমাদের জাতীয় হ্বভাবের গুণে কারও প্রতিভার পরিমাপ করতে হ'লে দ্বিতীনর 
ব1 তৃতীয় _ বিশেষত গ্রভীচীর-কোঁনে! প্রতিভাবানের তুলনায় তার স্থান নির্দেশ 
করার বীতি প্রচলিত আছে। এ-প্রবণতা কখনো-কখনে! যে কতোদুর সাশ্্রদায়িক 
হয়ে উঠতে পারে, তার প্রষ্াণ বাঙলা নাট্যসমালোচনায় অজন্র ছড়ানো! আছে। 
গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেনুশেখরের তুলন। এবং দেই স্ত্রে তাদের সমর্থকগোষ্ীর উত্তেজনা, 
তার উজ্জর প্রমাণ। শিল্পিত ও হ্বাভাবিক অভিনয়শৈলী নাট্যশান্ত্রের যুগ থেকেই 
নাট্যাভিনয়ের দুই স্বীকৃত প্রন্থান। উভয় রীতিতেই চূড়াস্ত পিদ্ধিলাঁভ সম্ভব । এই 
বৈচিত্রা স্বীকার ক'রে নিলে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্ুশেখরের মধ্যে নট হিশেবে কে 
শ্রেষ্ঠ বিচার কর! অর্থহীন - বিশেষ ক'রে শুধু পিখিত বিবরণের ওপর নির্ভর ক'বে 
কর! অনস্ভব। তবে অর্ধেনুশেখর নট ও শিক্ষক, সংগঠক হওয়ার পক্ষে তাঁর চরিত্র 
একটু বেশি বেছিসেবী ; কিন্তু নাটাশালার সামগ্রিক চরিজ্রের জন্য গিরিশচন্দ্রের 
কাছে আমাদের কতজত। প্রায় প্রতিটি ক্ষেভে। সমবেত একটি প্রচেষ্টাকে এইজাতীগ্ 
ব্যক্তিতঙ্ত্রের দৃষ্টিতে দেখলে তাঁকে বিকৃত ক'বেই দেখা হয়; সে-ক্রটি থেকে এদের 
অনুনারী ছুই সম্প্রদায়ের কেউই মুক্ত নন _ অবিনাশচন্দ্রও নন । 

শুচন! থেকেই বাঙলা! নাটকের ক্ষেত্রে শেক্সপীঅর হয়ে উঠেছিলেন বিচারের 
মাপকাঠি । নাটাকার মধুস্থদনকে সাবধান ক'রে দিতে হয়েছিলো, শেক্সপীঅবীয় 
মানদণ্ডে তাঁর নাটক বিচার না-করতে। ক্ষোভ সত্বেও গিব্িশচন্দ্রও এই তুলনা- 

শিকাবীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাননি ; “বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের শেক্সপীয়ার” বপেই 
বন্দিত হয়েছেন। এইধরনের উচ্ছাস প্রকাশ ক'রে আসলে গিবিশচন্ত্রকে আমরা 
অবছেলা করতেই শিখেছি । কারণ, পরম্পরা ও পরিপার্থ ভুলে বাহ্য সাদৃষ্থের দিকে 
মনোনিবেশ করতে গিয়ে তার নাটকে শক্তির কেন্দ্র কোথায়, কেনই-বা তার নাটক 
ঠিক এমনটিই হয়ে উঠপো, তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। প্রতিযোগিতা 
কবে তার বচন! সংকলিত হ'লেও আজ পর্যস্ত সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়নি । 
এমনকি মধুহ্দনের বক্তিজীবন নিয়ে যখন আমাদের ভাবাবেগ অলংযত হ'য়ে পড়ে, 
তখনও গিরিশচন্দ্রকে আমরা অনায়াদে ভুলে থাকতে পারি। তার একট। কারণ 
হয়ত! এই যে, গিরিশচন্দ্রের জীবনী-লেখক মধুস্দনের চবিতকারের মতো! তার 
নীয়ককে শহীদ ক'রে তুলতে চাননি। অবশ্থ, গিরিশচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের জটিল 
গ্রন্থিপরম্পরাও অবিনাশচন্দ্র উন্মোচন করতে পারেননি, সে-চেষ্টাও তার ছিলো না। 
তবুও গিরিশচন্দ্রের জীবনীর প্রাথমিক ও মৌলিক তথ্যগুলো যে আজ অজ্ঞাত নয়, 
তাব জন্ত অবিনাশচন্ত্রের সমপিত অধ্যবনায়ের প্রতি আমাদের খণ অপরিসীম । 
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[ সর্বত্র শিরোনাম বাদ দিয়ে পঙক্তি গণন। করা হয়েছে । ] 
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ছুই রাত্রি: ২৭ নভেগ্বর ১৭৯৫ ও ২১ মার্চ ১৭৯৬ 
চৌরঙ্গী থিক্লেটার : ২৫ নভেম্বর ১৮১৩ 
স। সুচি থিয়েটার : ২১ আগস্ট ১৮৩৯ 
১৮৩১ : ভুল | ৬ অক্টোবর ১৮৩৫ 
১৮৩২ : ভুল । ২৮ ডিসেম্বর ১৮৩১ 

_ ওরিয়েপ্টাল থিয়েটার : ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩ 
“কুলীনকুলসর্বন্ব' : মার্চ ১৮৫৭ 

'শকুত্তল” : ৩০ জানুঅরি ১৮৫৭ 

“ব্ণৌসংহাঁর? £ ১১ এক্প্রিল ১৮৫৭ 

'রত্বাবলী' : ৩১ জুলাই ১৮৫৮ 

“শহ্রিষ্ঠা? : ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৯ 

“বিধবাবিবাহ? : ২৩ এপ্রিল ১৮৫৯ 

“মালবিকাগ্রিমিত্র' : ১৮৫৯ 

“বি্যানুন্দর" : ৩০ ডিসেম্বর ১৮৬৫ 
'মালতীমাধব" : ১০ জান্িঅরি ১৮৬৯ 
“কুক্সিণী-হবরণ' : ১৩ জান্গঅরি ১৮৭২ 

“বুঝলে কিনা?” : ১৫ ডিসেম্বর ১৮৬৬ 
“নব-নাটকা" : ৫ জানুঅরি ১৮৬৭ 

“কৃষ্ণকুমারী' : ৮ ফেব্রুঅরি ১৮৬৭ 
“পল্মাবতী” : ৯ ডিসেম্বর ১৮৬৫ 

“কিছু কিছু বুঝি” : ২ নভেম্বর ১৮৬৭ 
বল! বাহুলা, এ-তাঁলিক। নিতান্তই অসম্পূর্ণ। বিস্তৃত তধ্যের জন্ত 
্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, 
( কলিকাত৷ : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ১৩৬৮ ), পৃ ২৩-৭৮। [এর 

পর ব. না. ই. রূপে উল্লিখিত ] 
রাধামাধব করের ম্বতিকথ! অন্সারে তিনি ও নগেন্দ্রনাথ এই যাত্র! 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ন1। ত্র বিপিনবিহারী গুপ, পুরাতন 
প্রসঙ্গ' ( কলিকাতা! : বিদ্ভাভারতী ১৩৭৩ ), বিশু মুখোপাধ্যা় স., 
পূ ২৭০-৭১। [ এর পর পু. প্র. রূপে উল্লিখিত |] 

নাট্য সম্প্রদায় গঠনের পরিকল্পন1 মতান্তরে নগেন্দ্রনাথের মস্তিক্ক- 
প্রন্থত। দ্র পু. গর পৃ ২৭১ 
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সধবার একাদশ? প্রকাশ : ১৮৬৬ 
অক্টোবর ১৮৬৯ 

১৮৬৯ খ্রীাবের পুজো-্*১২৭৬ বঙ্গাব্দের পুজো! । হুতরাং তারিখ 
ছুটির একটি অবশ্তই ভুল। বাগুলা নাট্যশানার সব ইতিহাঁস- 
লেখকই ৭ রাত্রি 'সধবার একাদশী” অভিনয়ের কথা! বলেছেন। 
কিন্তু তাদের মতাস্তর সনের হিশেবে । দ্র ব. না. ই, গৃ ৭৩ পা-টা। 
তবে পরোক্ষ প্রমাণ থেকে ১৮৬৯-৭০-এই এক বৎসরকেই 
বাগবাজার এযামেচার থিয়েটারের “সধবার একাদশী অভিনয়কাল 
ধরা যেতে পাবে। 

রাধামাধব-গ্রদত্ত তালিকা অন্যরকম : কেনারাম : অকণচন্্র 
হালদার; বামমীণিকা £ নীলক গঙ্গোপাধ্যায়) কুমুদিনী : 
আপালচন্দ্র বিশ্বান ; [ বেলবাবু প্রথম মঞ্চে নামেন 'লীলাবভী' 
অভিনয়ে, সে-কথা অবিনাশচন্দ্র লিখেছেন কয়েক পাত। পরে । 
দ্রপৃ৬ও প২৭। স্থুতরাং এখানে তারই ভুল । ] এবং কাঞ্চন : 
রাধামাধব কর । দ্র পু. প্র পু ২৭১ 

১৮৬৯ 

রাঁধামাধবের মতে এটরসি দীননাথ বন্ধ বাঁড়িতে । দ্র পু. গ্র- পৃ ২৭১ 
ফেব্রুঅরি ১৮৭০ 

ভ্রপৃ€৪ প৩৩ টাকা 
সপ্তমাভিনয় : অক্টোবর ১৮৭২ 
“উষাহরণ” নাটকের (১৮৮০) ল্পেখকের নাম রাধানাঁথ মিত্র। 
মণিমোহন (-লাল নয় ) সরকারের নাটকের নাম “উধানিকদ্ধ 
নাটক (১৮৬৩ )। এই নাটককে কেন্দ্র ক'রে যে চাঁপান-উতোর 
চলে তার বিবরণের জন্য দ্র পু. প্র. পূ ২৭৩ 
সম্ভবত নভেম্বর ১৮৭০ 
বাজেন্রনাথ (-লাল নয় ) পাল। 
১২৭৮ :ভুল। ১১ মে ১৮৭২ 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে তখন সম্প্রদায়ের নাম ছিলে! 
'শ্যামবাজার নাট্যলমাজ'। (ত্র ব' না. ই. পৃ ৭৭ ) হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্টের মতে, “ইহার সহিত গিরিশ অর্ধেন্দুর কোন সম্বন্ধ ছিল 
ন1।” ত্র “ভারতীয় নাট্যমঞ্চ [১] (কপিকাতা : বঙ্গভাষা 
সংস্কৃতি সম্মেলন ১৯৪৫), পৃ২৪ পা-টা। [এরপর ভা. না.১ 
রূপে উল্লিখিত। ] 
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বাধামাধব কর বলেছেন, +58100008 ই৪6101391 0106906 

নামকরণের প্রস্তাব আদে উদ্লিখিভ হয় নাই; নবগোপালের 
মুখ হইতে এরূপ অসঙ্কত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা 
ছিল না।” ভর পুং প্র পু ২৭৬ ৃ 
বিপিনবিহারী গুপ্চের মতে 0815560 শকযোজনায় আপত্তি 
কবেন অমৃতলাল বহু । ত্র পু. প্র" পৃ ২২৫ পাটা 
হিন্দুমেলার তারিখ ভুল। হবে ১২৭৩ চৈত্র সংক্রান্তি বা ১২ 
এপ্রিল ১৮৬৭ । 

৭৮-এব পরিবর্তে ৬১ হবে । বর্তমান সংস্করণের প্রমা। 
মধ্যম নয়, তৃতীয়। | 
খাটের পরিবর্তে ঘাটের হবে। বঙমান সংস্করণের প্রমাদ। 
কিম্বা : পাঠাস্তর কিবা। দ্র ব্যোমকেশ মুষ্তফি, “রঙ্গালয় বঙ্গীয়)”, 
"বিশ্বকোষ" ১৬ (কলিকাতা! : বিশ্বকোষ ১৩১২ ), পৃ ১৯২। [এর 
পর রু. ব. রূপে উল্লিখিত।)] «&ম পডক্তির পর বর্তমান পওক্তি 
সন্নিবেশিত হয়েছে “বিশ্বকোধ'-এব পাঠে। 
“বিশ্বকোষ'এর পাঠে গানের শেষে সন্নিবিষ্ট | ত্র র. ব. পূ ১৯২ 

পাল: পাঠাস্তর পালে। দ্র র. ব. ১৯২3 পু প্র পৃ ২২৯ 

পাঠাস্তর : মিলে যত চাষা, কোবে আশা," ভর রব» পু ১৯২৪ 
পু. প্র-ঃ পৃ ২২৭৯ 

পাঠাস্তর : বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে। ত্র পু, প্রণ পৃ ২২৯) 
জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যাঁয় বুঝি খসে । দ্র র. ব. পৃ ১৯২ 
অমৃতলাল বন্র মতে পৃর্ণচন্দ্র ঘোষ । দ্র পুং প্র পৃ ২২৯ 
শশালাল (ভূষণ নয় )দানল। দুপৃ৭৯প ৭; রূ. ব, পৃ ১৯২ 
“বিশ্বকোঁধ-এর আরে! ভুলক্রটি নির্দেশ করেছেন বাধামাধব কর। 
দ্র পুত প্রন পু ২৭৫-৭1 ৩ ২৭৮ 

১৩১২ বঙ্গান্ে 

অর্ধেন্ুশেখরের শিক্ষকত। প্রসঙ্গে অবিনাঁশচন্দরের মন্তব্য পক্ষপাত- 
দৃষ্ট। অমুতলাল নিজেই বলেছেন, “অর্ধেন্দু ছিলেন আমাদের 
3360767:81 7$09502:-.-1” দ্র পু প্রন পৃ ২২৬। তবে অন্ঠান্তদের 

ভুমিক1 নগণ্য হ'লেও এঁতিহামিকের পক্ষে বর্জনীয় নয় । 
বর্তমানে ২৭৯ এ-এফ ববীন্দ্র নরণী। 
অমৃতলালের মতে যছুনাথ ভট্টাচার্য একজন রায়তের ভূমিক! গ্রহণ 
করেন। 
'নীলদর্পণ'-এর পরবর্তী অভিনয়ের তারিখ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঙগ 
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৪) 

সংকলিত তালিক অনুযায়ী ভিন্নতর । অমৃতলাল বস্থু 
ব্যোমকেশ মুস্তফি-প্রদত্ত তথ্য অবিনাশচন্দ্রের বক্তব্যের সঙ্গে 
সমগ্চস হ'লেও মুদ্রিত প্রমাণ ব্রজেন্দ্রনাথের সপক্ষে । ১৪ ডিসেম্বর 
১৮৭২ : “জামাই বারিক*; ২১ ডিসেম্বর : “নীলদর্পণ' ; ২৮ 
ডিসেম্বর : “দধবাঁর একাদশী, এবং ১১ জানুঅরি ১৮৭৩: 
'লীলাবতী” ৷ 
৮ ফেব্রুঅবি ১৮৭৩ 

১৫ ফেব্রুঅরি ১৮৭৩ 

পাঠাস্তর : এ সভা রসিকে মিলিত, হেরিয়ে অধীন-চিত | দ্র. র. ব.১ 
পূ ১৯৪ 

পাঠাস্তর : অভিমান-বিমলিনী । দ্র ত্দেব 
পাঠান্তর : নিদয় মতি। দ্র তদেব 
অবিনাশচন্দ্র সম্ভবত সঙ্জানেই গিরিশচন্দ্রের নাম এই ছুই তালিকার 
অন্তভূ্ত করেননি । তিনি ছিলেন দ্বিতীয় দলের সঙ্গে । এছাড়া 
একটি তথ্যও তিনি গোপন করেছেন । ন্যাশনাল থিয়েটারে 
ভাঙনের শুরুতেই “গিরিশবাবু এই ভগ্নাংশটিকে ম্তাশনাল থিয়েটর 

নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন।” দ্র- পু: প্রন পৃ ২৩১ 
প্রতিষ্ঠা : ৮ সেপ্টেপ্র ১৮৭৪ 
৫ এপ্রিল ১৮৭৩ 

৫ এপ্রিল ১৮৭৩ 

১২ এপ্রিল ১৮৭৩ 

মে-জুন ১৯৭৩ 

১০ মে ১৮৭৩7 “কঞ্খকুমাবী? ও “কপালকুগ্ডলা'র মধো অন্তান্ 
নাটক অবশ্য অভিনীত হয়েছিলো । ভু. ব. না. ই. পূ ১৭৮ 
মে-জুন ১৮৭৩ 

দীঘাপতিয়া : জুলাই ১৮৭৩) এ ছাড়া ১৬ জুলাই মধুস্থদনের 
সম্তানদের সাহায্যার্থে অপের! হাউসে ন্যাশনাল থিয়েটার-আহ্ত 
অভিনয়-রজনীতে হিন্দু স্যাশনালের অর্ধেন্দুশেখর-প্রমুখ কয়েকজন 
ংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র-রচিত এই গানটি 

গাওয়। হয় : 

কে বচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে । 
মধুহীন বঙ্গতৃমি হইয়াছে এত দিনে ॥ 

কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে, 
কুমারী কৃষ্ণা-কমলে, মোহিতে মনে ! 

৮ 
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বীর-অদে অন্থুনারদে, কে আনিবে মেঘনাদ, 
কাদ্দিবে প্রমীলা-সনে, কেলি বিপিনে 

দ্র ব. না. ই. পু ১২৬-২৭ 
১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ 

বস্তত এটি দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ অভিনয় তৃতীয় পর্ধায়ে ন্তাশনাল 
থিয়েটার আবার ফিবে আসে সান্ভাল-বাড়ীতে। এ-পর্বের ব্যাপ্তি 
১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩ থেকে ২৮ ফেব্রঅরি ১৮৭৪ | তবে গিরিশ” 
চন্দ্র এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ন1। 
১৮৭৬ শ্রপ্টান্দে সপ্তম এডওয়ার্ড লুইস থিয়েটারে পদার্পণ করার 
পর থেকে মঞ্চটির নামে 'রয়েল” যুক্ত হয়। 
দ্রপৃ৫৪ প৩৩টাকা 
না। ভ্রয়োধশ হবে : ১৮৯৯-১৯১২ 
৩১ ডিসেম্বর ১৮৭৩ 

ফেব্রুঅরি ১৮৭৪ 

দ্র “বিলাতী যাত্র! থেকে স্বদেনী থিয়েটার” (কলিকাতা : যাদবপুর 

বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭১), স্থবীর রায়চৌধুরী স.) পৃ ৪৪ 
৬ সেপ্ম্বর ১৮৭৩ 

গ্রেট ন্যাশনাল নয়, সান্তাল-বাঁড়ীতে ন্যাশনাল থিয়েটাবের 
ব্যবস্থাপনায় 
এই তারিখে অভিনয় হয় সান্তাল-বাড়ীতে, ন্যাশনাল থিয়েটারের 
উদ্যোগে । গ্রেট হ্ভাশনালে অভিনয়ের তারিখ ২১ ফেব্রুমত্রি 

১৮৭৪। বর্তমান ভূমিকালিপি অবশ্যই গ্রেট ম্থাশনালের । 
এর আগেও গ্রেট ন্তাশনালে 'কপালকুগ্ডলা” অভিনীত হয়েছিলো, 
কিন্তু সে-নাঁট্যব্ূপ গিরিশচন্দ্রের নয়। 
ভুল। ৩১ অক্টোবর ১৮৭৪ 
গ্রেট ন্যাশনালে “হেমলতা।” অভিনয়ের তারিখ ১৮ এপ্রিল ১৮৭৪ । 
স্থতরাং প্রথম অভিনয় হ'তে পারে না। ন্যাশনাল থিয়েটারের 

উদ্যোগে এই নাটক দিয়েই সান্যাল-বাড়ীতে তৃতীয় পরধায়ের 
অভিনয় গুরু : ১৩ ডিসেম্বর ১৮৭৩। 

জুন মাসে সম্প্রদায় তিন মাসের জন্য বাঙলাদেশের মফস্বল অঞ্চল 
সফরে যাঁয়। সেপ্টেম্বরে নতুন ব্যবস্থাপনায় পুনরায় গ্রেট 

হ্য/শনালে অভিনয় শুরু হয়। 
২২ আগস্ট ১৮৭৪ 

৩ অক্টোবর ১৮৭৪ 



১৭৪ 

১২৫ 

১২৪ 

পঙ্ক্তি 

১৬ 

১৭ 
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১ 

৩০-৩২ 

১১ 

তথ 

৩৪ 

১৪ নভেম্বর ১৮৭৪ 

নভেম্বর ১৮৭৪ ? নতুন দলের নাম হ'লে! গ্রেট গ্ভাশনাল অপের! 
কোম্পানি । 
জাচুঅবি ১৮৭৫ 

২ ডিসেম্বর ১৮৭৪; ২ জানু মরি ১৮৭৫ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে প্রথম দিন অভিনয় হয়নি। 
দ্র ব না. ই. পৃ ১৬৪ 

প্রথমে চুচুড়ায় ; ২৪ ডিসেম্বর : “দুর্গেশনন্দিনী” ; ২৬ ডিসেম্বর : 
“সতী কি কলগ্ষিনী'; তার পর চন্দননগরে ; ২৮ ডিসেম্বর : 
'জামাই বারিক'; তার পর 'লুইসে”; ৯ জানঅরি ১৮৭৫ : 
“দতী কি কলঙ্কিনী' ও “কিঞিৎ জলযঘোগ' ; তার পর হাওড়ায়; 
১৬ জানুঅরি : “সতী কি কলছ্ছিনী”; ৩০ জান্থঅরি : “আনন্দ 
কানন” ও “ভারতে যবন*। দ্র অকণকুমার মিত্র, “অমৃতলাল বস্থর 
জীবনী ও সাহিত্য” ( কপিকাত! : নাভাঁন। ১৯৭০ ), পৃ ৬২ 
ফেব্রুঅরি ১৮৭৫ 

আগস্ট-নভেম্বর ১৮৭৫ 

ধর্মদাস সর তার অনুগামীদের নিয়ে যোগ দিলেন বেঙ্গল থিয়েটারে, 
নিউ এরিয়ান থিয়েটার কোম্পানি নাম নিয়ে। 
ডিসেম্বর ১৮৭৫| আবার দলের পুরনে! নাম ফিরিয়ে আন! 
হ'লে! । 
১৬ ফেব্রুঅবি ১৮৭৫ 

গানছুটি জ্যোতিরিজ্ত্রনাথের নাটকে ব্যবহৃত হ'লেও এ-ছুটিব 
রচয়িতা যথাক্রমে সত্যেন্্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ত্র 
সত্যেন্রনাথ ঠাকুর, “আমার বাল্যকথ! ও আমার বোম্বাই প্রবাস" 
( কলিকাতা : ইও্য়ান পাবলিশিং হাউপ, [১৯১৫] ), পূ ২৬ এবং 
বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, “জ্যোতিরিজ্্রনাথের জীবনস্মতি; 
( কলিকাতা : শিশির পাবলিশিং হাউল, ১৯২০ ), পৃ ১৪৭ 
ত্র 2:9212800 29120107000 10258108610 70616011021)069 

31117) 210061169+5 242£6.286) বত 96:155 ৬/36-40, 

18100217015 1876, 1700. 126-67. 72021190650 : 

1756627০677 5682565 6, £১0:1] 1974, 4108 

চস ৪৫. 00, 200-45, 

ভুল। 4১০৫ 2014 01876 ৫৮. 16 1092600106: 187 6. 
মার্চ ১৮৭৭ 

০ 
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১৫ 

২৯ ম্বার্চ ১৮৭৭ 

“শৈব্যাহুন্দরী” 

গানের প্রথম পওক্তিটি ভুলক্রমে বর্তমান মুদ্রণ থেকে বাদ গেছে : 
গড় করি বাপ ঘর চলি। 
এই তাঁপিকায় “যামিনী চন্দ্রমাহীনা'র উল্লেখ নেই। কারণ এই 
অনামী রচনাৰ লেখস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় অবিনীশচন্দ্রের বই 
প্রকাশের পরে । “দুর্গাপূজার পঞ্চরং' “মজলি' পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছিলে! “সপ্তমীতে বিসর্জন” নামে (১৮৯৩ )। 
১ ডিসেম্বর ১৮৭৭ 
২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ 
৫ জান্থুঅরি ১৮৭৮ 

২৯ সেপ্টেপ্বর ১৮৭৭ 
৩ অক্টোবর ১৮৭৭ 

অক্টোবর ১৮৭৭ 
ডিসেম্বর ১৮৭৭ 
ভুল। এই সভার প্রতিষ্ঠ। হয় ৪ অক্টোবর ১৮৬১ 
৯ মার্চ ১৮৭৮ 

আগস্ট ১৮৭৮ 

১৮ জান্তঅরি ১৮৭৪ 

৯ ফেব্রুমরি ১৮৭৯ 
সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ 

নভেম্বর ১৮৭৯ 

জানুঅি ১৮৮০ 
নামত অবশ্য তিনি ছাড়েননি । 
সেপ্টেম্বর ১৮৮০ 
নভেম্বর ১৮৮০ 
২২ জাঙন্গঅরি ১৮৮১ 

৯ এপ্রিল ১৮৮১ 

২১ মে ১৮৮১ 
দ্র পৃ৪৮প ১৪ টাকা 

ভুল। মধুস্দনের পূর্বস্থরীর সম্মান এ-ব্যাপারে তারাচরণ শীকদার 
('ভঙ্তাজ্ছন” ১৮৫২ ) এবং যোগেন্দ্রচ্দ্র গুপ্ত (€কীত্তিবিলাস নাটক" 
১৮৫২ ) -এব প্রাপ্য । 
৩৩ জুলাই ১৮৮১ 

১১ 
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১৫ 

২১১ ২২ 
১৩ 

শেষ 

১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ 
২৬ নভেম্বর ১৮৮১ 

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮১ 
১১ মার্চ ১৮৮২ 

১৫ এপ্রিল ১৮৮২ 

২২ জুলাই ১৮৮২ 
১২৮৮ চৈজ্্র ২০3 ১ এপ্রিল ১৮৮২ 

৭ অক্টোবর ১৮৮২ 
১৮ মে ১৮৮২ 

২৮ অক্টোবর ১৮৮২ 
১৩ জান্ুঅরি ১৮৮৩ 

২৬ মার্চ ১৮৮১ 

তেরে! বৎসর । দ্রপৃ১০৩প২১ টীকা 
ফেব্রুঅরি ১৮৮৩ 
ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অবিনাঁশচন্দ্র যেভাবে বিনোদিনীর 
প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন, তা বিশ্ম়কর। গিরিশচন্দ্রের চবিজের 

এই অন্ধকার অধ্যায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন 
বিনোদিনী স্বয়ং | দ্র “আমার কথা ও অন্ঠান্ত রচনা” (কলিকাতা : 

স্থবর্ণরেখা ১৩৭৬ ), নির্মাল্য আচার্য ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স., 
পৃ ৩৯-৪৪ 

২১ জুলাই ১৮৮৩ 

মার্চ ১৮৮৩ 

সেপ্টেম্বর ১৮৮২ 
মার্চ ১৮৮৩ 

১১ আগস্ট ১৮৮৩ 

২১ ডিসেস্বর ১৮৮৩ 

জানুঅবি ১৮৮৪ 

ফেব্রুঅরি ১৮৮৪ 
৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 

২৭৯ মার্চ ১৮৮৪ 

১৬ এত্িল ১৮৮৪ 

৭ জুন ১৮৮৪ 

২০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ 

২২ নভেম্বর ১৮৮৪ 

৯২ 
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২১১ 

২১২ 

২১৩ 

২১৩৬ 

২১৭ 

২৩১ 

২৩৩ 

৬৪ 

৪৭ 

২9৫ 

২৭৪১ 

৪৭ 

পঙ্ক্তি 

বাজকষ্ণ রাক়-প্রণীত। ১১ অক্টোবর ১৮৮৪ 
২৮ জানছঅরি ১০৮৫ 

৩ মে ১৮৮৫ 

সমকালে নয়, অনেক পরবে । ২৯ অক্টোবর ১৮৮৭ 

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ 

ভুল। ১২৯৩ টজ্য্ট ৩০; ১২ জুন ১৮৮৬ 
২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬ 

২১ মে ১৮৮৭ 

জুলাই ১৮৮৭ 
৩১ জুলাই ১৮৮৭ 

আগস্ট ১৮৮৭ 

সেপ্টেগ্বর ১৮৮৭ 

দ্র পৃ ১৮৭ প ১০ টাকা 
ত্রপৃ১৮৯প১৭ ” 

সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ; এব পৰে প্রতাপচাদ থিয়েটার ত্যাগ করেন। 
৭ য়ে ১৮৮৩ 

২৭ আগস্ট ১৮৮৫ 

সুলাই ১৮৮৫ ; অবিনাশ$ন্দ্ের কাঁনক্রম ভূল । 
৩ জুলাই ১৮৮৬ 

অক্টোবর ১৮৮৬ 
নভেম্বর ১৮০৭ 

১৭ মার্চ ১৮৮৮ 

৬ অক্টোবন ১৮৮৮ 

ছুই নয়, এক বতসর পর ( ১৮৮৭-৮৮)। 
অকৌবর ১৮৮৮, 

জান্ুঅরি ১৮৮৯ 
২২ সেপ্টেগগর ১৮৮৮ 

১ জানু অরি ১৮৮৯ 

দ্র পু ২৩৭ প ২৪ টীকা 
ভুল। ১২৯৬ বৈশাখ ১৫; ২৭ এপ্রিল ১৮৮৯ 
১৩ জুলাই ১৮৯৫ 

৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ 
১১ মার্চ ১৮৪৯০ 

৮৬ জুলাই ১৮৯৩ 



২৫৮ 

২৫৭ 

২৬৭ 

২৬৮ 

২৭০ 

২২ 

২৭৪ 

২৭৫ 
২৭৬ 
খত 

২৮০ 
২৮১ 
২৮২ 
৮৩ 

২৮৪ 

২৮৫ 

৫ 

১৪ 

৯৬৩ 

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ 
২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০ 

১৫ ফেব্রুজরি ১৮৯১ 

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে 
৯ বর" ( কলিকাতা : গ্রস্থন গা জন ্ ঃ মজুষদার ডন 

১৬ থে ১৮৯১ 

বর্তমান জও রর রে এ । প্রথম অভিনয় : ৮ ডিসেম্বর ১৮৮৭ 

মে ১৮৯২ 

মার্চ ১৮৯১ 

এপ্রিল ১৮৯২ পর্যস্ত 
জুলাই ১৮৯২ 

১৮ অক্টোবর ১৯২২ 
৫ ফেব্রুঅরি ১৮৯৩ 

২৫ মার্চ ১৮৯৩ 

৭ অক্টোবর ১৮৯৩ 

২৩ ভিসেম্বর ১৮৯৩ 
দ্র পৃ ২৩৭ প ২৩ টীকা 

মার্অক্টোবর ১৮৮৯ 

ভুল। মার্চ ১৮৯২ 
২৩ জুন ১৮৮২) ১০ | ০ টি সেপ্টেঘঘর ১৮৯২ ; ৭ অক্টোবর ১৮৯৩ 

১৭ নভেম্বর ১৮৯৪ 

২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪ 
১৮ মে ১৮৯৫ 
২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫ 
৫ জানুঅবি ১৮৯৬ 

২ * এ ১৮৯৪ 

বাকাটি হবে 2 2, 

সংস্করণের প্রমাদ । টিন ররর পা 
মার্চ ১৮৯৬ 

জুন ১৮৯৬ 
ষার্চ ১৮৯৬ 

১৪ 



পঙা 

পাটা ৩ 

১৭ 

১৪৯ 

৭ 

২৬ মেপ্টেম্বর ১৮৯৬ 

২০ জুন ১৮৯৭ 

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ 

১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭ 

জাঙগঅব্ি ১৮৮৯-মার্চ ১৮৯১ 

মার্চ ১৮৯৮ 

এপ্রিল-মে ১৮৯৮ 

জুলাই ১৮৯৮ 

আগস্ট ১৮৯৫ 

আশ্বিন তথা অক্টোবর ১৮৯৫-এ প্রকীশিত 'তৃতীয়টিই শেষ সংখ্যা। 
মার্চ ১৮৯৭ 

১৬ এপ্রিল ১৮৯৭ 

এখানেও অবিনাশচন্দ্র তথ্যগোপন করেছেন । ১৮৯৮ ডিসেম্বরের 
শেষে তিনি মিনাভায় যৌগ দেন। দেখানকার অধিকারী তখন 

হ[কু মলিক। তিন মাস মেখানে থেকে তিনি আবার ফিরে আসেন 
ক্লাসিকে । দ্র রমাপতি দত্ত, “রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ” ( কর্পিকাতা : 
লেখক ১৯৪১ ), পৃ ১৯৮-২০০ [ এর পর র. অ. রূপে উল্লিখিত | ] 
এপ্রিল ১৮৯৬-ফেব্রুমরি ১৮৯৭ 
১০ জুন ১৮৯৯ 

২৬ আগস্ট ১৮৯৯) ১ জাচুঅরি ১৯? 

১৬ সেপ্টের ১৮৯৯ 

১৭ ফেব্রুঅরি ১৯০০ 
দ্রপৃ২৫৮প ১ টীকা 
ত্র পু ২৮৫ প১* টাকা 
ম'চ ১৮৯৮ 

এপ্রিল ১৮৯৯; এর মধ্যে অবশ্য নেপথা-নাটক বন্ধ ছিলো না। 
প্রমথনাথ দাসের করতৃত্বাধীনে চুনীলাপ দেব ও নিখিলেন্দ্ররুষ। দেব 
মার্চ ১৮৯৮ পর্যস্ত এই মঞ্চ পরিচালন করেন। ডিসেম্বর ১৮৯৮ 

পর্যন্ত লীজ ছিলে! জে, কে, ও পি. দি. বন্গুব | এব পর ও নবেন্ত্র- 

নাথ সরকারের পূর্ব পর্ধস্ত লেশী ছিলেন হাকু মল্লিকের বকলমে 

অমুতলাল দণ্ড। 
১২ আগস্ট ১৮৯৯ 

২৯ মে ১৮৯৭৯ 

এপ্রিল ১৯০০ 

৯৫ 



৩১১ ্ 

৮ 

৩১৫ 

ঙ 

১৫ 

৬১৭ ১১ 

৩১৯ ₹্ 

ছি 

৩২০ ৩ 

৩২১ 

১ 

৩২৫ ১ ৩ 

৫ ও টি 

৩৩১ ১ 

পা-টা ৪ 
৩৩ ৭ 

১ 

৩৩৮ ৩০ 

৩৪ ১৪ 

৩৪২ ২১ 

৩৪৩ ২১ 

৩৪ ৫ ৩০ 

৩৬৬ ১৩ 

৩৪৯ ১৪৯ 

৩৪৪-৫১ 

৩৫৭ চং 

৬০ 

এপ্রিল ১৯০০ 

৭ মে ১৯০৩ 

২৩ জুন ১৯০০ 

৩০ জুন ১৯০০ 

২৩ নভেঙ্গর ১৮৯৫ 

১৩০৬ মুদ্রণপ্রমাদ, ১৩০৭ হবে । ২২ জুলাই ১৯০০ 

১৭ আগস্ট ১৯০০ 

১২৮৪ ফান্তন ২১ ৪ মার্চ ১৮*৮। রাধিকার ভূষিকাঁয় ছিলেন 
বিনোদিশী। 
অক্টোবর ১৯০০ 

নভেম্বর ১৯০০ 
২৬ জানঅরি ১৯০১ 

২০ এপ্রিল ১৯০১ 

৩১ মে ১৯০১ 
২৬ জুলাই ১৯০১ 

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯০১ 
আগস্ট ১৯০১; মিনাভায় যোগ দেন। 
৭ ভন ১৪৯০১ 

১৯ জুলাই ১৯০২ 

২৫ ডিসেম্বর ১৯০২ 
৩০ এপ্রিল ১৯০৪ 

১মে১৯০৯ 

১ মার্চ ১৯০১ 

ছুই নয়, তিন বৎসর ; ১৯০৪ পর্যন্ত । 
জুলাই ১৯১০ 

প্রথম প্রকাশ : রঙ্গালয়” ১৩০৭ ফাস্তন। নাম: “দেউজীর ভাত 
হোক, সতীনের পে! হোকশ। 

“বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী” সম্ভবত গ্রন্থাকারে সংকলিত 
ব'লে এই তালিকায় স্থান পায়নি। কিন্তু “আত্মকথা” ঝ৷ “স্বর্গীয় 
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়" (“রূপ ও রঙ্গ”, ১৩৩১ পৌষ ৫.) প্রবন্ধটি 
বোধহয় বাদ পড়েছে অনবধানে। 

মে ১৯০৩ 
ডিসেম্বর ১৯০২ 
৭ নভেম্বর ১৯০৩ 

১৬ 



পৃষ্ঠা পঙ্তি 

১৩ 

৩৫৮ ১৩ 

১৪ 

১৮ 

২৩ 

৩৫৯ ১৬ 

১৩ 

১৬ 

২৬ 
৬৩০ 

৩৬০ ১৫ 

১৬ 
স্ £ 

পাটা ১ 

» ২০৩ 

৩৬১ ৫ 

২১ 

পাঁটী ২ 

৩৬২ ১৪ 

৩৬৪ ১২ 

৩৬৭ ২৬ 

৩৬৮ ৫ 

৩৬৯ ১০ 

৩৭২ ১৬ 

৩৭৩ ২১ 

৩৭৫ র্ 

৩৭৭ ২১ 

পাঁটী ১-২ 
৩৭৯ ৬ 

১১ 

প্রকৃতপক্ষে পাচ মাস। দ্র র. অ. পৃ ৩৫৭ পাটা 
জুলাই ১৯০৪ 
আগস্ট ১৯০৪ 

২৩ এপ্রিল ১৯০৪; অবিনাশচজ্জের কালক্রমে ভুল । 
২১ মে ১৯০৪ 

ড্রপৃ১৪৪পত৩টীক। 
নভেম্বর ১৮৯৬ 

২৭ আগস্ট ১৯০৪ 

৩৩ও ৪ মেপ্টে্র ১৯০৪ 

১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ 

৩ এপ্রিল ১৯০৫ 

ডিসেম্বর ১৯০৬ 
নভেগর ১৯০৪ 
মে ১৯০১ 
অরোরা: আগস্ট ১৯০১ ইউনিক : জুন ১৯০৩) ন্যাশনাল : 

ডিসেম্বর ১৯০৫ ) গ্রেট ন্যাশনাল : জ্বন ১৯১১; গ্রাড ন্যাশনাল : 
ডিসেপ্বর ১৯১১; থেসপিরান টেম্পল: আগস্ট ১৯১৫; 
প্রেসিডেন্সী : অক্টোবর ১৯১৭ 

জান্ুঅরি ১৯০৫ 
ফেব্রমরি ১৯০৫ 

্রপৃঙ১০ প২৭ টীক' 

মহেন্দ্রবাবু ম্যানেজারি ছাড়েন আগস্ট ১৯৭০ 
৪ মার্চ ১৯০৫ 

৮ এপ্রিল ১৯০৫ 

৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ 

আগস্ট ১৯০৫ 

এব আগে নয়, পরে : ভিসেদদর ১৯০৬ 

২৬ ডিসেম্বর ১৯০৫ 

১১ ফেব্রুঅরি ১৮০৬ 

১৩ জুন ১৯০৩৬ 

১ জানঅরি ১৯*৭ 
১৪৯০৯-১০ 

মে ১৯০৭ 

এপ্রিল ১৯০৭ 

১৭ 



পতি 

১৪ 

১৪ 

২৪ 

২০ 

১৯ 

৫ 

পাটা ৩ 

জুলাই ১৯০৭ 
১০ আগস্ট ১৯০৭ 

১৬ আগস্ট ১৯০৭ 

তিন নয়, চার সথাহের পর : ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ 
৩১ ডিসেম্বর ১৯০৮ 
জুলাই ১৯০৮ 
৭ লভেম্বর ১৯০৮ 

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ 

১৫ জানুঅরি ১৯১০ 
১৫ মে ১৯১০ 

১৬ সেন্টম্বর ১৮৯৯ 

৩ ডিসেম্বর ১৯১০ 
মার্চ ১৯১১ 

জুন ১৯১১ 

১৮ জুন ১৯১১ 
১৫ জুলাই ১৯১১ 

অক্টোবর ১৯১১ 
১৮ নভেম্বর ১৯১১ 

২৬ আগস্ট ১৯১১ 

৮ ফেব্রুঅরি ১৯১২ 

৭ সেপ্টেম্বর ১৯১২ 
৮ ফেব্রুঅবি.১৯২৪ | 

১৬ ফেব্রুমরি ১৯২৫ 

৮ ফেব্রুঅব্রি ১৯২৬ 

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ 

১৩৩৪ বৈশাখ । অর্থাৎ, বষ্টয়ের এই অংশ ছাপা হওয়া ও বইটি 
প্রকাশিত হওয়ার মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিলে! । 
২১ সেপ্টেম্বর ১৯১২ 



নাটক 

অকালবোধন 

অভিমন্যাব্ধ 

অভিশাপ 

অশোক 

অশ্রধারা 

আগমনী 

আনন্দ রহো 

আবু হোসেন 

আলাদিন 

আয়ন! 

কমলে কামিনী 

করমেতি বাঈ 

কালাপাহাড় 

চও 

চৈতন্তপীল। 

নাটক 

প্রথম অভিনয় 

১২৮৪ আশ্বিন ১৮ 

৩ অক্টোবর ১৮৭৭ 
১২৮৮ অগ্রহায়ণ ১২ 

২৬ নভেম্বর ১৮৮১ 

১৩০৮ আশ্বিন ১২ 

২৮ জেপ্টেম্বর ১৯০১ 

১৩১৭ অগ্রহায়ণ ১৭ 
৩ ডিসেম্বর ১৯১০ 
১৩০৭ মাঘ ১৩ 

২৬ জান্ুঅন্বি ১৯০১ 

১২৮৪ আশ্বিন ১৪ 

২৯ সেপ্টেপ্ঘর ১৮৭৭ 

১২৮৮ জা ৯ 
২১ মে ১৮৮১ 

১২৯৯ চৈত্র ১৩ 
২৫ ম্রার্চ ১৮৯৩ 

১২৮৭ চৈত্র ২৮ 
৯ এপ্রিল ১৮৮১ 

১৩০৯ পৌঁষ ১০ 
২৫ ডিসেম্বর ১৯০২ 

১২৯০ চৈত্র ১৭ 

২৯ মাচ ১৮৮৪ 

১৩০২ জ্াষ্ট ৫ 
১৮ মে ১৮৯৫ 

১৩০৩ আশ্বিন ১১ 

২৬ সেপ্টেপ্ব ১৮৯৬ 

১২৯৭ শ্রাবণ ১১ 

২৬ জুলাই ১৮৯০ 

১২৯১ শ্রাবণ ১৯ 

২ আগষ্ট ১৮৮৪ 

৯৪ 

মঞ্চ 

ন্যাশনাল (৬ বীডন গ্ীট) 

ক্লাসিক 

মিনাভা 

ক্লাসিক 

হ্যাশনাল 

মিনাতা 

্যাশনাল্ 

ক্লাসিক 

ষ্টার ( ৬৮'বীভন গ্রীট ) 

মিনাড। 

ষার (হাতিবাগান ) 



নাটক 

ছত্রপতি শিবাজী * 

ছটাঁকী + 

তপোবল 

জন] 

দক্ষযজ্ঞ 

দেলদার 

দোললীল। 

ঞবচরিত্র 

নন্দুলাল 

নল-দময়ন্তী 

নসীরাম 

নিমাই-সঙ্গ্যাস 

পাগুব-গৌরৰ 

পণওবের অজ্ঞাতবান 

পারশ্ত-প্রশ্থন 

* সরর্কার*কঠক বাজেয়াপ্ত 
1 ভর ব. না. ই. ১৯৯ 

প্রথম অভিনয় 

১৩১৪ প্রাবণ ৩২ 

১৬ আগস্ট ১৯০৭ 

১৩৩৪ পৌষ ৮ 
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৭ 
১৩১৮ অগ্রহায়ণ ২ 

১৮ নভেম্বর ১৯১১ 

১৩৩৩ পৌষ টি 

২৩ ডিসেম্বর ১৮৯৩ 

১২৯০ শ্রাবণ ৬ 

২১ জুলাই ১৮৮৩ 

১৩০৬ জৈষ্ট ২৮ 

১০ জুন ১৮৯৯ 

১২০৪ ফান্ধন ২১ 

৪ মার্চ ১৮৭৮ 

১২৯০ শ্রাবণ ২৭ 

১১ আগস্ট ১৮৮৩ 

১৩০৭ ভাঙ্র ১ 

১৭ আগস্ট ১৯০০ 

১২৯০ পৌষ পি 

২১ ডিসেম্বর ১৮৮৩ 

১২৯৫ জ্যেষ্ঠ ১৩ 
২৫ মে ১৮৮৮ 

১২৯১ মাঘ ১৬ 

২৮ জানুঅবি ১৮৮৫ 

১৩০৬ ফান্তন ৬ 

১৭ ফেব্রুঅরি ১৯০০ 

১২৮৯ মাঘ ১ 

১৩ জান্ুঅরি ১৮৮৩ 

১৩০৪ ভাদে ২৭ 

১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ 

স্গ 

মঞ্চ 

মিনার্ড! 

ই(র ( বীভন স্্রীট ) 

ক্লাসিক 

ন্যাশনাল 

টার ( বীডন স্বীট ) 

মিনার্ভা 

ষ্টার ( বীডন স্বীট ) 

ষ্টার (হাতিবাগান ) 

ষ্টার (বীভন স্্রীট ) 

ক্লাপিক 

স্লাশনাল 

ষ্টার (হাতিবাগান ) 



নাটক 

পাঁচ ক'নে 

পূর্ণচন্্র 

প্রফুল্ল 

প্রভাল যজ্ঞ 

প্রহলাদচবিক্ত্ 

ফণির মণি 

বড়দিনে বখসিস 

বলিদীন 

বাস 

বিশ্বমমঙ্গশ ঠাকুর 

বিষাদ 

বুদ্ধদেবচপিত 

বেোল্পক বাজার 

বৃষকেতু 

ব্রজ-বিহার 

ভোট-মঙ্গল 

ভ্রাস্তি 

প্রথম অভিনয় 

১৩০২ পৌষ ২২ 
৫ জানুঅন্বি ১৮৪৬ 

১২৯৪ ঠচত্র ৫ 

১৭ মার্চ ১৮৮৮ 

১২৯৬ বৈশাখ ১৫ 

২৭ এপ্রিল ১৮৮৯ 

১২৯২ বৈশাখ ২১ 
৩ মে ১৮৮৫ 

১২৯১ অগ্রহায়ণ ৮ 
২২ নভেম্বর ১৮৮৪ 

১৩০২ পৌষ ১১ 

২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৫ 
১৩০০ পৌষ ১০ 
২৪ ভিস্ম্বের ১৮৯৩ 

১৩১১ ঠচজ্ত ২৬ 

৮ এপ্প্রিল ১৯০৫ 

১৩১২ পৌষ ১১ 
২৬ ডিসেম্বর ১৯০৪ 
১২৯৩ ঠজাষ্ঠ ৩০ 

১২ জুন ১৮৮৬ 

১২৯৫ আশ্বিন ২১ 

৬ অক্টোবর ১৮৮০৮ 

১৮৯২ আশ্বিন ৪ 

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ 

১২৯৩ পৌষ ১৩ 

২৪ ডিসেম্বর ১৮৮৬ 

১২৯১ বৈশাখ ৫ 
১৬ এপ্রিল ১৮৮৪ 

১২৮৮ €চত্র ২০ 

১ এপ্রিল ১৮৮২ 

১২৮৯ আশ্বিন ২২ 

৭ ব্ক্টোবর ১৮৮২ 

১৩০৯ শ্রাবণ ৩ 
১৯ জুলাই ১৯২ 

১১ 

ম্্চ 

যিনা! 

এমারেন্ড 

ষ্টার (হাতিবাগান ) 

ষ্টার ( বীডন গ্রীট ) 

রর ( বীভন স্ট্রীট ) 

মিন।ভ! 

টার ( বীডন স্াট ) 

এমা রেল 

ইার ( বীডন গ্ুযট ) 

হ্যাশনাল 

ক্লাসিক 



ন।টক 

মণিহরণ 

মনের মতন 

আলিনমণলা 

মলিনা-বিকাশ 

মহাপুজ। 

মায়াতর 

মায়াবসান 

মীরকাসিম * 

মুকুল-মু্জর! 

মোহিনী প্রতিমা 

ম্যাকৃবেথ 

য্যায়সা-কা-ত্যায়স! 

ব্াবণবধ 

বামের বনবাস 

রূপ-সনাতন 

লক্ষ্মণ-বঙ্জন 

* সরকায়-কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 

প্রথম অভিনয় 

১৩০৭ শ্রাবণ ৭ 

১, জুলাই ১৪৩৩ 

১৩৩০৮ বৈশাখ ৭ 

২০ এপ্রিল ১৯০১ 

১২৮৯ কাতিক ১২ 
২৮ অক্টোবর ১৮৮২ 

১২৯৭ ভান্্র ২৯ 

১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯০ 
১২৯৭ পৌষ ১৯ 

২৪ ডিসেম্বর ১৮৯০ 

১২৮৭ মাধ ১০ 

২২ জান্ছঅরি ১৮৮১ 

১৩০৪ পৌষ ৪ 

১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৭ 

১৩১৩ আবাঢ় ২ 

১৬ জুন ১৯৬ 

১২৯৯ মাঘ ২৪ 

৫ ফেব্রুমরি ১৮৯৩ 
১২৮৭ চৈজ্র ২৮ 

৯ এপ্রিল ১৮৮১ 

১২৯৯ মাঘ ১৬ 

২৮ জান্গুঅরি ১৮৯৩ 

১৩১৩ পৌষ ১৭ 
১ জানুঅরি ১৯০৭ 
১২৮৮ শ্রাবণ ১৬ 

৩৩ জুলাই ১৮৮১ 

১২৮৯ বৈশাখ ৩ 
১৫ এপ্রিল ১৮৮২ 

১২৯৪ জোষ্ঠ ৮ 
২১ ষে ১৮৮৭ 

১২৮৮ পৌষ ১৭ 

৩১ ডিসেম্বর ১৮৮১ 

১৬) 

যু 

বিনার্ভা 

ক্লাসিক 

স্টাশনাল 

উর (হাঁতিবাগান ) 

ম্তাশনাল 

্রার ( হাতিবাগান ) 

মিনার । 

ইার (বীভন গ্াট ) 

গ্তাশনাল 



নক 

শক্করাঁচার্ধা 

শাস্তি 

শাস্তি কি শাস্তি? 

শ্রীবৎস-চিস্তা 

সপ্রমীতে বিসজ্জন 

সভ্যতার পাণ্ড 

সৎ্নাম 

সিরাঁজদ্দৌলা * 

সীতার বনবাঁস 

সীতার বিবাহ 

সীতাঁহরণ 

শ্বপ্রের ফুল 

হর-গোৰী 

হারানিধি 

হীরক জুবিলী 

হীরার ফুল 

« সরকার-কর্তক বাক্দেরাপ্ত 

প্রথম অভিনয় 

১৩১৬ মাঘ ২ 

১৫ জান্ছঅরি ১৯১৬ 
১৩০৯ জ্যেষ্ঠ ২৪ 

৭ জুন ১৯*২ 

১৩১৫ কাত্তিক ২২ 
৭ নভেম্বর ১৯০৮" 

১২৯১ টগারষ্ঠ ২৬ 
৭ জন ১৮৮৪ 

১৩৯০ আশ্বিন ২২ 
৭ অক্টোবর ১৮৯৩ 

১৩০১ পৌষ ১১ 
২৫ ডিসেম্বর ১৮৯৪ 

১৩১১ বৈশাখ ১৮ 

৩* এপ্রিল ১৯০৪ 

১৩১২ ভাদ্র ২9 

* সেপ্টেম্বর ১৯*৫ 

১২৮৮ আশ্বিন ২ 

১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১ 

১২৮৮ ফাস্তন ২৮ 

১১ মার্চ ১৮৮২ 

১২৮৭ শ্রাবণ * 

২২ জুলাই ১৮৮২ 
১৩০১ অগ্রহায়ণ ২ 

১৭ নভেম্বর ১৮৯৪ 

১৩১১ ফান্ধন ২৭ 

৪ মার্চ ১৯০৫ 

১২৯৬ ভাদ্র ২৪ 

৮ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯ 

১৩০৪ আধা ৭ 
২০ জুন ১৮৯৭ 

১২৯১ বৈশাখ ৫ 

১৬ এপ্রিল ১৮৮৪ 

৩ 

ম্ফ 

মিনার্ভা 

ক্লাসিক 

মিনার্ভা 

ইার ( বীডন গ্রীট ) 

মিনাভ। 

ক্লাসিক 

মিনা! 

না।শলাগ 

মিনাভা 

টার (হাতিবাগান ) 



কিপালকুণ্ডলা 

চন্দ্রশেখরঃ * 

“ছুর্গেশনন্দিনী' 
পলাশীর যুদ্ধ' 
“বিষবৃক্ষ' 
ভ্রমর? 1 

“মাধবীক হ্বণ 
“মেঘনাদবধ' 

'মৃণালিনী, 

“মায়ে জীবন্ত মাজয” 
“সীতারাম" 

অনামী নাটক (৪ অঙ্ক) 
গৃহলক্্মী (৪ অঙ্ক) 
চোল-রাজ ** 

নাট্যবূপ 

১ মে ১৮৭৩ 

৪ এপ্রিল ১৮৭3 

৩১ মে ১৯০১ 

১৫ ম্ে১৯১৩ 

২২ জুন ১৮৭৮ 

৫ জান্থঅরি ১৮৭৮ 
৯ মার্চ ১৮৭৮ 

১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ 

২৬ মার্চ ১৮৮১ 

» শভেম্বর ১৮৭৭ 

২১ ফেব্রুঅরি ১৮৭৪ 
২৬ জুলাই ১৯০১ 

? নভেম্বর ১৮৭৭ 

২৩ জুন ১৯০০ 

অসমাপ্ত নাটক 

ন্যাশনাল 

(শোভাবাজাব রাজবাড়ী) 
গ্রেট ন্যাশনাল 
ক্লাসিক 

মিনার্ভ। 

ন্যাশনাল 

ক্লাসিক 

শাশনাল 

গ্রেট ন্তাশনাল 

ক্লাসিক 

হ্যশশন'ল 

মিনীভ। 

নিত্যানন্দ-ৰিলান +1 
মহম্মদ সা (২ অঙস্থ) 

সাধের বউ (১ অঙ্ক) 11 

* অতিরিক্ত দৃশ্ত পিঁরিশচন্দ্র-সংযোজিত। দ্র পু ৩০৪ প৫ 

1 অতিরিক্ত দৃষ্ঠ গিরিশচম্্র-সংঘোদিত | স্্র ভা. দা. ১, পৃ ৫৪ 

৪ 

মং ব. না. ই. ১৯৯ 

1 1 বৰ. না ই, ১.) 



অন্ঠান্ত রচন। 

“শহিষ্ঠা' যাআার গান ৪৯-৫০ 
সধবার,.একাদশী'র গান ৫২-৫ও 
“বিয়েপাগল। বুড়ো'র প্রস্তাবনা ৫৬ 
“উষানিকুদ্ধ' পালার গান ৫৭-৫৮ 
'শীলাবতী'র গান ৬৩-৬৪ 
সং-এব পালার গান ৬৭৬৮ 

ন্যাশনাল থিয়েটারের বিদায়-সঙ্গীত ৮৭ 
গুসন্নকালীর শ্বৃতিতে কবিতা ১৭৩-০3 
গজদানন্দ'-এর গান ১২৬ 

গীতিনাট্য অভিনয় দেখে গান ১৩, 

“মেঘনা দবধ” অভিনয়ের প্রস্তাবনা ১৩২-৩৩ 
“হামির” নাটকের গান ১৪৯ 

এমাবেন্ড থিয়েটাবের প্রস্তাবনা! ২৩৪-৩৫ 

ষ্টার থিয়েটারের ( হাতিবাগান ) প্রস্তাবনা! ২৪, 
“বেজায় আওয়াজ'-এর গান ২৮ 

হাফ-আক্ড়াই-এর গান ২৯৫-৯৮ 
মাভাল থিয়েটারের প্রস্তাবনা ৩০০ 

প্রেগে সঙ্গীর্তন ৩০১ 

«আলিবাবা"র গান ৩০৩ 
'মজা র গান ৩৭৬ 

“মৃণালিনী'র গান ৩৩০ 
“নন্দবিদায়'-এর গান * 
“ঝকমাখি'র গান ! 

* নাট]কার ; অতুলক্ধ মিত্র । অভিনয়: এমারেন্ড ) ২১ জুলাই ১৮৮৮ | দ্র ভন. ১+ পু ৯১ 
1 নাট্যকার: *আবনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ)ায়। আভনয়; মিনার্ভা। ৮ এপ্রল ১৯১১। দ্র হেমেজুনাথ 

দ্াশভপ্ত 'গিরিশ-প্রাতিত।” ( কলিকাত। £ গ্রন্থকার ১৩৩৫), পৃ ৬১২ 

৫ 



বিভিজ্ন মঞ্চে 

১৮৬৯-৭ : বাগবাজার এযামেচার থিয়েটার 

১৮৭১-৭২ : হ্যাশনাল ধিয়েটার (অবৈতনিক ) 

১৮৭৩ : ন্যাশনাল থিয়েটার (সাধারণ নাটাশাল! ) 
১৮৭৪ : গ্রেট ন্যাশনাপ খিয়েটার (৬ বীভন স্ত্রীট ) 

জুলাই ১৮৭৭ _ ফেব্রুমরি ১৮৮৩ : স্তাশনাঁল থিয়েটার (এ) 
মে ১৮৮৩-- জুলাই ১৮৮৭ : ষ্টার থিয়েটার (৬৮ বীডন স্ত্রী) 

নভেম্বর ১৮৮৭ অক্টোবর ১৮৮৮ : এমাবেজ্ড থিয়েটার (8) 
জানুঅরি ১৮৮৯ _ফেব্রুঅরি ১৮৯১ : ই্রার থিয়েটার (হণতিবাগান ) 
মে ১৮৯২-_ মার্চ ১৮৯৬ : মিনার্ভ! থিয়েটার 
মার্চ ১৮৯৬-মার্চ ১৮৯৮: উার থিয়েটার (হাতিবাগান ) 
জুলাই ১৮৯৮-_ ডিসেম্বর ১৮৯৮ : ক্লাসিক থিয়েটার (৬৮ বীডন স্ত্রী ) 
ডিসেম্বর ১৮৯৮--মার্চ ১৮৯৯: মিনার্ভ! থিয়েটার 
মার্চ ১৮৯৯-- এপ্রিল ১৯০০ : ক্রাসিক থিয়েটার 
এপ্রিল ১৯০০ _ অক্টোবর ১৯০০ : মিনার্ভ1 থিয়েটার 
নভেম্বর ১৯০* -- নভেম্বর ১৯০৪ : ক্লাসিক থিয়েটার 
নভেম্বর ১৯০৪ _জুন ১৯১১ : মিনার্ভ] থিযসেটার 

নও 



১৮৬৯ অক্টোবর 

১৮৮২ ম্বে১১ 

১৮৭৩ ফেব্রুঅরি ২২ 

মার্চ ২৯ 

১৮৭৪ ফেব্রুঅরি ২১ 

১৮৭৭ অক্টোবর ৩ 

ভিসেম্বর ১ 

১৮৭৮ জানঅরি ৫ 
মার্চ ৯ 

জুন ২২ $ 
১৮৮১ জান্তঅরি ১ 

মার্চ ২৬ 

এপ্রিল ৯ 
মে ২১ 

ুলাই ৩* 
সেন্টেম্বর ১৭ 

নভেম্বর ২৬ 

ডিসেম্বর ৩১ 
১৮৮২ মার্চ ১১ 

অক্টোবর ৭ 
১৮৮৩ জান্থঅরি ১৩ 

জুলাই ২১ 
১৮৯৩ জান্ুঅরি ২৮ 

ভিসেম্বর ২৩ $ 
১৮৯৫ জুলাই ১৩ 
১৮৯৬ সেপ্টেম্বর ২৬ 

১৮৯৭ ডিসেম্বর ১৮ 

বিভিন্ন ভূমিকায় 

সধবার একাদশী 

লীলাবতী 

রুষ্ককুষ্ণারী 
নীলদর্পণ 

মুণালিনী 

অকালবোধন 
মেঘনাদবধ 
পলাশীর যুদ্ধ 
বিষবুক্ষ 
দুর্গেশনন্দিনী 
হামির 
মাধবীকঙ্কণ 
আলাদিন 

আনন্দ বহে 
বাবণবধ 

সীতার বনবাস 
অভিমন্তাবধ 

লক্ষণ-বঞ্জন 

সীতার বিবাহ 
ভোট-মঙ্গল 

পাগুবের অজ্ঞা তবাল 

দক্ষঘজ্ঞ 

ম্যাকৃবেথ 

জন। 

প্রফুল 
কালাপাহাড় 

মায়াবলান 

নিমঠাদ 

ললিত 

ভীমমিংহ 

উড. 
পশ্তপতি 

রাম 

রাম ও মেঘনাদ 

ক্লাইভ 

নগেন্দ্রনাথ 

জগত্সিংহ 

হাযির 
সাতটি চরিস্বে 
কুচকী 
বেতাল 

রাম 

বাম 

যুধিষির ও দুর্ধোধন 

বাম 
বিশ্বািত্র 

লাচওয়ালা 

কীচক ও দুর্ধোধন 

দক্ষ 
ম্যাকৃবেথ 

বিদূষক 

যোগেশ 

চিন্তামণি 
কালীকিঙ্কর 

$ চিহ্ন দিয়ে পরবর্তী কোনো! সময়ে মঞ্চাবতরণ বোঝানো! হয়েছে। 

বাগবাজার 

এযামেচার থিয়েটার 

্াশনাপ 

(সান্তাল-বাড়ী ) 

( টাউন হল) 
গ্রেট ন্তাশনাল 

(শোভাবাজার 
বাজবাড়ী ) 

ন্লাশনাল 

ার 

খিনার্ডা 

ষ্টার 



১৮৪৯ 

১৯৪৩ 

১৯০১ 

৩১৪৬২ 

১৯০৭ 

১৪৯৩৩ 

১৯০৫ 

১৪৩৬৩ 

১৯০৭ 
১৬১৪ 

১৯১১ 

সেপ্টেম্বর ১৬ ভ্রমর 
ফেব্রুমরি ১৭ পাগুব-গৌরম 
জুন ২৩ সীতারাম 

এপ্রিল ৩* $ কপালকুগুল! 
জুলাই ১৯ ভ্রান্তি 
ডিসেম্বর ২৫ আয়ন। 
ফেব্রঅরি ১৮ বিম্বমঙ্গল 

মার্চ ৪ $ হর-গৌবী 
এপ্রিল ৮ বলিধান 

সেপেম্বর» পিরাজদ্দৌলা 
ফেব্রমবি ১১ দ্বর্গেশনন্দিনী 

জুন ১৬ মীরকাসিম 

সেপ্টেম্বর ১৩ ছত্তরপতি শিবাজী 

জাহুঅরি ১৫ $ শঙ্করাচাধ্য 
মে ১৫ চন্দ্রশেখর 

জন ১৭ রকমফের 

ধু 

কৃষ্কাস্ত 

কঞ্চুকী 
সীতারাম 
পাঁচটি চবিত্রে 
বঙ্গলাল 

স্ট্টিধর 
সাধক 
হর 
ককুণামগ 

করিমচাচ! 
বীরেন্দ্রসিংহ 

মীরজাফর 
আওরঙ্গজেব 
শিউলি 

চজ্জরশেখর ও 

তিনটি ভূমিকা 
জলি 

মিনাত। 
ক্লাসিক 
মিনাভ। 
ক্লাসিক 

মিনাভ। 

কোহিনব 

মিনাভা 



অকালবোধন 

অভিমন্থ্যবধ 
অভিশাপ 
অশোক 

অশ্রধার। 

আগমনী 
আনন্দ বহে! 
আবু হোসেন 

আলাদিন 

আয়ন! 

কমলে কামিনী 
করমেতি বাঈ 

কালাপাহাড় 
চগ্ড 
চৈতন্যলীল। 

ছত্রপতি শিবাজী 
জন] 

তপোবল 

দক্ষযজ্ঞ 
দেলদার 

দোললীল। 
ধ্বচরিত্র 
নন্দতুলাল 

নল-দময়স্তী 
নসীরাম 

নিমাই-সন্ন্যাস 
পাগুব-গৌরব 
পাগুবের অজ্জাতবাস 

পারশ্য-প্রহ্থন 

পাচ ক'নে 
পূর্ণচন্ত্র 
প্রফুল্ল 
গ্রভাস যক্জ 

নির্দেশিকা 

১৩৭ 

৬১৬৪ 

৩৩১ 

২০৩৬ 

২১১ 

চে 

প্রহলাদ চরিক্ত 
ফণিব মণি 

বড়দিনের বখ.দিস 
বলিদান 

বাসর 
বিহুমঙ্গল ঠাকুর 
বিষাদ 
বুদ্ধদেবচরিত 
বেজিক বার্জার 

বুষকেতু 
ব্রজবি্ার 

তোট-মঙ্গল 

ত্রান্থি 
মণিভবুণ 

মনের মতন 
মলিনমানা 

মলিনা-বিকাশ 
মহাপুজা 
মায়াতরু 

মায়াবসান 

মীরকাপিম 

মুকুল-মুঞ্জবা 
মোহিনী প্রতিমা 

ম্যাকবেথ 

য্যায়সা-কা-ত্যায়সা 

রাবণবধ 

রামের বনবাষ 

রূপ-সনাতশ 

লক্ষণ-বর্জন 
শঙ্করাচাধ্য 

শাস্তি 
শান্তি কি শাস্তি? 
শ্রীবৎস-চিন্তা 

৫৮ 

২৮১ 

৫ 

৩৭২ 

২১৪ 

২৩১৬ 

২১২ 

২১৬ 

২৯৫ 

১৭১ 

১৭১ 

৩৩২ 

৩১৫ 

৩২১ 

১৭২ 

৭৪৮৮ 

২৪৯ 

১৫০ 

২৯৩ 

৩৭৪ 

খ্ ৬ 

১7৩ 

২৬৫ 

৩৭৭ 

১৫৪ 

১৬৮ 

১৭ 

১৩৬৬ 

৩৯৩ 

৩৩২ 

৩৮৫ 

১৯৩৬ 



শগ্তমীতে বিসর্জন 
সভাতার পাণ্ড। 

অধ্নাম 

পিরাদদোৌল। 
সীতার বনবাস 
সীতার বিবাহ 

৭৮ 

৩৪ 

৩৬৩৭ 

১৬২ 

১৬৭ 

সীতাহরণ 
স্বপ্ের ফুল 

হুর-গৌরী 
হারাঁনিধি 
হীরক জুবিলী 
হীরার ফুল 



স্বীকৃতি 

অধ্যাপক অলোক রায় মূল 'গিরিশচন্্র বইটি ও 
অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ হেমেন্ত্রনাথ দীশগুপ্তের 'গিরিশ-গ্রাতিভা' বইটি দিয়ে এবং 
্রী জগন্নাথ ভট্টাচার্য প্রুফ দেখার দায়িত্ব নিয়ে সম্পাদনার কাজে সহায়তা! করেছেন। 

কৃতজ্ঞতা জানাই। 










